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Proiecte de amenajare a unor parcuri eoliene în spaţiul montan al
Banatului au oferit oportunităţi de cercetare arheologică preventivă din Munţii
Semenicului şi Munţii Cernei până în Clisura Dunării şi Valea Caraşului.
Operaţiuni de diagnostic arheologic, parte a cercetării arheologice, s‑au
derulat la Gărâna – Văliug1 pe păşunile alpine ale Munţilor Semenic, la CorneaDomaşnea-Plugova2 şi la Cornereva3 în Munţii Cernei, la Pojejena4, Sfânta
Elena5 şi Gârnic6 în culoarul dunărean, la Răcăşdia7, Ciclova – Ilidia8, Ciuchici9
şi Vrani10 în piemontul Oraviţei şi Câmpia Caraşului.
Operaţiunile de diagnostic arheologic au avut loc în bună parte în spaţiul
montan din sudul Banatului, după cum sugerează de altminteri şi poziţionarea
în peisajul geografic a şantierelor arheologice mai sus invocate. Apelul la sursele
istorice, la toponimie, surse numismatice şi descoperiri arheologice fortuite,
consemnate în istoriografia recentă11, au constituit premisele diagnosticului
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documentar. Toponimele cu încărcătură istorică Grădişte bunăoară, întâlnit pe
culmile Semenicului la peste 1000 m altitudine, Satu Bătrân la Sfânta Elena,
Morminţi şi Sălişte12 la Ciclova Română au constituit repere în operaţiunile de
diagnostic arheologic.
Descoperirile numismatice şi de tezaure monetare de la Răcăşdia13, Văliug14
şi Ciclova Română15, a unui topor neolitic la Cornereva ori a depozitului de
bronzuri de la Pojejena16 se înscriu în reperele istorice pe care s‑au iniţiat cercetările de arheologie preventivă din spaţiul montan bănăţean. Metodologic
operaţiunile de diagnostic s‑au fundamentat pe cercetarea de teren, de tipul
perieghezei arheologice, cu toate limitele sale inerente. Flexibilitatea acestui tip
de investigaţie în terenul accidentat, cercetarea intruzivă pe microzonele în care
se amplasau centralele eoliene şi căile de acces conferă un mare avantaj acestei
metode de diagnostic arheologic. Costurile reduse reprezintă un element
subsidiar, ce nu poate fi neglijat în utilizarea perieghezei arheologice. În mai
toate cazurile cercetarea intruzivă a completat, în diverse moduri, informaţia
obţinută prin periegheză arheologică. Demersul nostru în materialul de faţă
vizează publicarea rapoartelor de cercetare arheologică de pe şantierele de la
Răcăşdia, Nicolinţ, Coronini şi Cornea.

Răcăşdia
Răcăşdia este situată pe trama estică a Depresiunii Oraviţa, paralela de
45°, delimitând hotarul nordic al satului. Geografic, aşezarea se regăseşte între
câmpurile înalte ce fragmentează spaţiul depresionar, care coboară dinspre
Munţii Aninei către Câmpia Caraşului. Aceste câmpuri înalte au orientare
nord-sud, fiind brăzdate de văile largi şi domoale ale râurilor ce-şi au obârşia
din Munţii Aninei. Hidrografia satului Răcăşdia este dominată de valea
pârâului Ciclova, de‑a lungul căreia, de altminteri, s‑a şi structurat aşezarea.
Pârâurile Răcăşdiuţa şi Valea Vraniului cu debit intermitent, care străbat printre
câmpurile înalte, au acelaşi curs pe direcţia NE-SV ca şi pârâul Ciclova, ele
delimitând decupajul geografic al zonei, una delimitând extremitatea nordică
a intravilanului, cealaltă extremitatea de miazăzi. Dealul Obana, ce formează
un câmp înalt, aflat pe hotarul nord-estic al satului, delimitează de altfel şi valea
pârâului Ciclova. Această zonă va fi afectată de două din parcelele ce formează
parcul eolian de la Răcăşdia. Intravilanul sudic este închis de un câmp înalt şi
de valea pârâului Vrani până la hotarul cu satul Ilidia. Aici se regăsesc alte două
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parcele ale parcului eolian. Cercetarea de suprafaţă a vizat parcurgerea celor
269 ha pe care urmează a fi amplasat parcul eolian, din care doar 7,5 ha vor fi
ocupate de lucrările de construcţii şi drumuri de acces.
Cercetările anterioare de teren au identificat o zonă intensă de locuire
în lunca pârâului Ciclova, sub dealul Obana. Au fost delimitate aici locuiri
dispărute din secolele III – IV d. Hr., o locuire din secolul al VIII‑lea şi vatra
unui sat medieval din secolul al XIV‑lea17. În zona aşezării din secolul al IV‑lea,
alături de ceramica specifică, s‑au găsit şi urme ale activităţii metalurgice.
Tradiţia locală a păstrat amintirea unor locuiri vechi şi a unor cimitire
pe Dealul Poliţii şi pe Dealul Laţova, un câmp înalt orientat est-vest, delimitat
de pârâul Vraniul Săc, şi constau din ţigle arse inscripţionate, ce sugerează o
posibilă locuire romană. Având în vedere aceste acumulări de informaţii cu
privire la arheologia zonei, operaţiunile de diagnostic de teren s‑au concentrat
în zona Dealului Poliţei şi Laţova, unde au avut un caracter intruziv. Sondajele
de pe Dealul Poliţii n‑au identificat complexe arheologice. Urmele sporadice de
locuire, cu ceramică fragmentară atipică pot fi atribuite, probabil, primei epoci
a fierului.
Cercetarea de teren în perimetrul impus de limitele investiţiei industriale
nu a oferit răspuns la întrebările legate de locuirea din secolul al IV‑lea de la
Răcăşdia, a cărei importanţă deosebită este dată de descoperirile anterioare
semnalate în istoriografie. O inscripţie romană a fost găsită întâmplător
pe dealul Dumbrava la începutul secolului trecut şi în aceeaşi vreme a fost
semnalată descoperirea de cărămizi romane cu inscripţii pe coama dealului
Laţova. În cursul anului 1963, în vecinătatea Dumbravei, s‑a găsit un mare
tezaur monetar din secolul al IV‑lea din care s‑au publicat părţile recuperate18.
Toate mărturiile legate de epoca romană târzie, cercetate în perimetrul Dealului
Obana, Dumbrava şi Laţova, din care doar cele de sub Dealul Obana au o identificare precisă, sugerează existenţa unei locuiri dinamice şi prospere, legate de
economia de piaţă prin marea masă monetară venită din Imperiu în această
zonă a piemontului Oraviţei.

Nicolinţ
Localitatea Nicolinţ este situată în depresiunea Oraviţa pe cursul inferior
al pârâului Vicinic, ce face parte din bazinul hidrografic al râului Caraş. Pârâul
Vicinic, cu o direcţie de curgere est-vest, formează, de la Macovişte, Ciuchici
Ţeicu 1987, 341.
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şi până la Nicolinţ, un bazinet. În zona satului Nicolinţ, Valea Vicinicului se
lărgeşte, cursul devine sinuos, favorizând inundaţiile. Dealul Ciuchiciului, cu
altitudinea de 235 m, separă bazinetul pârâului Vicinic de bazinul Nerei. De
altminteri, acest câmp înalt, fiind în acelaşi timp o cumpănă a apelor, separă
cele două bazine hidrografice mari ale râurilor Caraş şi Nera. Oportunitatea
cercetărilor de teren a fost oferită de proiectul de amenajare a unui parc eolian
în extravilanul comunei Ciuchici şi a satelor aparţinătoare Nicolinţ, Macovişte
şi Petrilova. Suprafaţa afectată înscria circa 225 ha, din care doar 20 ha urmau
să fie ocupate de construcţii şi drumuri de acces. Zona este una de dealuri cu
înălţimi ce nu trec de 400 m, de‑a lungul cărora se strecoară albia pârâului
Vicinic, un afluent al Caraşului. Investigaţii anterioare într‑un proiect de regularizare a Vicinicului au identificat la Nicolinţ, în punctele Daia Parte, Crăguieţ şi
Râpa Galbenbă, aşezări din prima epocă a fierului, din secolul al IV‑lea d. Hr. şi
o necropolă din secolul al XII‑lea19.
Operaţiunile de diagnostic arheologic s‑au derulat la Nicolinţ de‑a lungul
luncii Vicinicului şi pe dealul Câmpul Nicolinţului, care delimitează spre nord,
către localitatea Răcăşdia, valea Vicinicului. S‑au executat două secţiuni, notate
în plan S1 şi S2 pe panta terasei înalte care închide spre nord lunca Vicinicului:
S1 – cu dimensiunile de 10/1,50 m a fost orientată pe direcţia est-vest; S2 – a
avut aceleaşi caracteristici 10/1,50 m lungime; orientată est-vest. Cercetările
intruzive au verificat zonele de amplasament ale unei centrale. Ele au evidenţiat
urme de locuire din perioada hallstattiană, din secolul al IV‑lea d. Hr. şi ale unei
aşezări medievale (secolul al XII‑lea). Stratigrafia secţiunii 1 are următoarea
succesiune: stratul vegetal are o grosime de 15 cm; stratul de humus negru, cu
complexe arheologice, are o grosime de 0,40 m; stratul de lut galben roşcat,
începe de la adâncimea de 0,60 m, fiind steril din punct de vedere arheologic.
Cercetarea arheologică a identificat un complex de locuire hallstattian în
extremitatea de vest a secţiunii S1. El avea o formă oval alungită. Materialul
arheologic cuprinde în exclusivitate ceramică care, pe baza formelor şi a facturii,
poate fi atribuită primei epoci a fierului. Sporadic în cadrul secţiunii 1 a apărut
şi ceramică din perioada romană târzie (secolul al IV‑lea). Au fost descoperite
urme de locuire din veacul al IV‑lea şi din perioada medievală timpurie în S2,
amplasată la jumătatea distanţei între coama dealului şi albia Vicinicului. N‑au
fost surprinse complexe arheologice închise, s‑au descoperit doar un nivel masiv
şi compact de chirpic şi ceramică, ceea denotă faptul că ne aflăm în preajma
unor locuinţe. Fragmentele din pereţii locuinţelor, din perioada romană târzie,
se prezintă sub forma unor bucăţi din lutuiala pereţilor, care mai păstrează încă
amprenta unor nuiele mai groase împletite. Ele confirmă observaţii mai vechi
19
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făcute cu privire la structura de construcţie a locuinţei din secolul al IV‑lea tot
pe valea pârâului Vicinic, la Ilidia20.
Ceramica din secolul al IV‑lea, deşi a fost găsită în stare fragmentară,
îngăduie o prezentare tipologică, pe forme şi factură. Din punct de vedere al
facturii se întâlnesc categoriile de ceramică uzuală şi de ceramică fină.
Ceramica uzuală are următoarele caracteristici:
- Pasta din care a fost lucrat vasul este de culoare brună, brun-cărămizie
şi cenuşie. Aspectul pastei este cel mai adesea aspru, zgrunţuros. Calitativ
predomină ceramica de culoare cenuşie. – Formele, în măsura în care pot fi
reconstituite, evidenţiază următoarele categorii: oala fără mănuşă, castronul şi
strachina. Diametrul gurii măsurat la oale se înscrie între 15 – 20 cm.
- Caracterul fragmentar nu permite aprecieri cu privire la înălţimea vaselor.
Vasele sunt simple, fără un decor specific.
- Ceramica cenuşie fină se evidenţiază prin aspectul său deosebit. Vasele
sunt lucrate dintr‑o pastă lutoasă fină, arsă compact până la nuanţa cenuşie. Ele
au fost lucrate la roată rapidă, ceea ce le‑a conferit o factură deosebită. Au fost
reconstituite următoarele forme: oală, castron, vas de provizii. Spre deosebire
de ceramica uzuală, vasele din această categorie au un decor lustruit sau incizat.
a) decorul lustruit se prezintă sub forma unor caneluri sau motive geometrice în reţea; b) decorul incizat cuprinde linii simple, în benzi şi în valuri
dispuse pe buză sau pe umerii vasului.
- Ceramica romană târzie din aşezarea de la Nicolinţ îşi găseşte analogii,
prin forme, factură şi ornamente, în aşezările din sudul Banatului de la Ilidia,
Vrăniuţ, Greoni, Ticvani şi Moldova Veche21. Investigaţiile de la Nicolinţ au
evidenţiat o aşezare de secolul al IV‑lea d. Hr., care prin caracteristici se înscrie
în ambientul general al vieţii rurale din Banatul de sud.
Locuirea medievală timpurie suprapune nivelele de locuire din prima
epocă a fierului şi din perioada romană târzie, ceea ce denotă preferinţa pentru
acelaşi ambient natural. Locuitorii au preferat terasa înaltă a Vicinicului, ferită
de inundaţii, şi au utilizat lunca pentru culturi agricole. Ceramica găsită, prin
forme şi factură, aparţine perioadei secolelor XII – XIII. Au fost evidenţiate
câteva fragmente de cazane de lut, numite în istoriografie “de tip peceneg”, ceea
ce oferă un jalon cronologic. Descoperirea aşezării medievale este semnificativă
pentru geografia istorică a Banatului montan deoarece oferă un reper pentru
vatra unei aşezări medievale înaintea ştirilor scrise despre zonă. În acelaşi
timp ea confirmă o locuire din aceeaşi perioadă localizată la circa 800 – 900 m
spre vest, pe celălalt mal al Vicinicului. Caracteristicile habitatului din secolele
XII – XIII de la Nicolinţ confirmă o anume mobilitate a vetrei aşezărilor, întâlnită
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de altminteri pe tot cursul pârâului Vicinic, de la izvoare până la confluenţa cu
râul Caraş22.

Cornea
Proiectul de evaluare arheologică de teren de la Cornea s‑a derulat în zona
de amenajare a unui parc eolian în hotarele comunelor Cornea, Domaşnea,
Mehadia pe culmile Munţilor Cernei, ce închid spre răsărit hotarul comunelor
mai înainte invocate. Aspectul geografic al zonei este unul montan, cu culmi
prelungi orientate nord-sud, ale căror înălţimi urcă uneori până la 1500 m23.
Diagnosticul de teren a vizat o suprafaţă de circa 800 ha, din care o suprafaţă
de 10 ha era ocupată de construcţii şi o alta, de 10,42 ha, de drumurile de
acces. Operaţiunea de diagnostic s‑a derulat etapizat, adaptându-se la caracteristicile terenului montan. Astfel, ea a cuprins într‑o etapă zona de la est de
satul Plugova, de sub masivul Arjana (alt. 1500 m), într‑o altă etapă a vizat
zona de la nord de Valea Bolvaşniţa delimitată de Ogaşul lui Pătru, Pogora, Pe
Trecătură. Cercetările de la Cornea au vizat masivele Muntelui Cerna Vâr. Au
fost evaluate aici culmile cu păşuni alpine de la Piatra Elişovei, Poiana Mare.
Cercetări intruzive s‑au derulat doar la Piatra Elişovei. Zonele cu toponimele
Plugova Bătrână, Sălişte, Gârlişte şi Satu Bătrân au fost evaluate prin operaţiuni
de diagnostic.
Cercetările de suprafaţă au vizat zonele de la nord-est de satul Plugova, zone
în care tradiţia şi toponimia au păstrat memoria unor vetre de sate abandonate.
Au fost cercetate în acest areal de sub Munţii Arjana zonele Dosu Mare, Ogaşul
lui Pătru, Drena şi Gherghileu. Ogaşul lui Pătru are o orientare dinspre nord-est
spre sud-vest, fiind mărginit la nord de culmile dealurilor Drena, Gherghileu şi
Dosu Mare. Tradiţia locală a păstrat memoria amplasării satului medieval târziu
pe culmea unui deal ce coboară în pantă către Ogaşul lui Pătru. Toponimia
locală a fixat această zonă cu numele Satu Bătrân. La sud de Dosu Mare se
afla culmea, acum împădurită, numită Bilibuc care aparţine cadastral satului
Valea Bolvaşniţa. Toponimul Bilibuc se identifică cu o posesiune din secolul
al XV‑lea24. Zonele de păşune alpină de sub muntele Arjana cu încărcătură
istorică se leagă de existenţa unor locuiri în evul mediu târziu şi la începuturile
epocii moderne. Toponimul Sălişte, numit în dialectul bănăţean Săleşce, care
delimitează o vatră de sat, indică o poiană aflată în vecinătatea Ogaşului lui
Pătru. În vecinătatea acestuia se află zone de strâmtură, cu vechi culoare de
legătură între culmile montane şi păşunea alpină. La nord de Sălişte se află o
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culme defrişată odinioară, după cum sugerează numele acesteia Pogara25, pe
unde se coboară în Bogâltin, iar spre nord-est şi spre răsărit sunt căi de acces
pe culmea Muntelui Arjana (1500 m). Se urcă peste dealul Scămnel, iar spre
sud se află o zonă de legătură numită Pe trecătură. Toponimele invocate mai
sus fixează zone de locuire şi exploatare a culmilor montane de sub Arjana
în evul mediu târziu şi la începutul epocii moderne. Cercetări de evaluare de
teren şi săpături s‑au concentrat pe masivul Cerni Vâr, ce reprezintă o culme
colaterală a Munţilor Cernei. El se prezintă sub forma unei coame acoperită
de păşuni alpine. Muntele Cerni Vâr are o orientare nord-sud, cu altitudini
de 1300 m, care coboară în trepte spre bazinul Cornereva din Valea Belareca
şi spre Depresiunea Domaşnea-Mehadia, din culoarul tectonic Cerna-Timiş.
Cercetările de arheologie preventivă s‑au derulat pe limita platoului montan
la Piatra Elişovei din Munţii Cerni Vâr. Această culme montană, aflată la o
altitudine de 1160 m, nu foarte lată, acoperită de păşune alpină este fragmentată
de aglomeraţii de roci şi pâlcuri de pădure (fig. 7). Ea a oferit resurse pentru o
comunitate umană aparţinând culturii Coţofeni din epoca eneolitică. S‑au săpat
patru secţiuni ce au avut menirea de a delimita locuirea Coţofeni de la Piatra
Elişovei, pe de o parte şi, în egală măsură, pentru a verifica arheologic zona de
amplasament a unei centrale eoliene. Secţiunea 1, notată în plan S1 a verificat
limitele aşezării pe rama nord-estică a platoului alpin de la Piatra Elişovei, S2
se regăseşte la extremitatea sud-estică, S3 se află la extremitatea nord-vestică,
în timp ce S4 este pe extremitatea de sud-est. Cercetarea intruzivă a avut un
caracter limitat. Informaţiile obţinute au oferit date utile despre stratigrafia
aşezării, confirmând observaţiile mai vechi, iar materialul arheologic, dincolo
de conotaţiile sale cronologice, oferă informaţii esenţiale cu privire la ocupaţiile purtătorilor culturii26 Coţofeni pe acest platou alpin din Munţii Cernei.
Unelte din silex au fost identificate în S3 şi S4 la adâncimea de 0,30 şi respectiv
0,50 m (fig. 2/1 – 4). Un număr de cinci râşniţe, mai mult zdrobitoare, bile din
piatră cioplită şi şlefuită, fragmente de piatră cioplită, dar rebutată, de la râşniţe
s‑au găsit în S4. Această constatare dovedeşte că locuirea eneolitică de la Piatra
Elişovei, la o altitudine de 1200 m, a fost determinată de exploatarea şi prelucrarea pietrei (fig. 10). Utilizarea păşunii alpine pe durata sezonieră a locuirii a
asigurat resurse pentru creşterea animalelor şi subzistenţa locuitorilor aşezării
(fig. 8 – 9). Ceramica constituie categoria de artefacte cea mai bine reprezentată
cantitativ. Din punct de vedere al facturii se regăseşte o categorie de ceramică
grosieră şi ceramică fină. Repertoriul cromatic al ceramicii cuprinde nuanţele
de cărămiziu, galben-roşcat, brun şi negru-brun. Ornamentaţia este complexă,
Ioniţă 1982, 92, 132 numele topic Pogară este legat de acţiunea de defrişare a unui teren prin
ardere.
26
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cu motive incizate, împunsături sau brâuri alveolare. Frecvent revine în decor
motivul liniilor incizate întretăiate sau dispuse în reţea (fig. 11 – 12). Alteori
motivele ornamentale, realizate în aceeaşi tehnică, redau benzi în zig-zaguri sau
combinate cu impresiuni dispuse într‑o bandă mai lată (fig. 11 – 12). Factura şi
motivele ornamentale dispuse pe vase sunt specifice Culturii Coţofeni. Locuirea
de la Cornea-Piatra Elişovei a fost atribuită cronologic fazei a II‑a şi a III‑a a
Culturii Coţofeni27.

Coronini
Satul Coronini din Clisura Dunării este situat în extremitatea de răsărit a
Depresiunii Moldova Veche. Terminaţiile estice ale Munţilor Locvei, al căror
aspect este determinat de alternanţa unor culmi prelungi şi împădurite şi zone
de podişuri carstice, închid culoarul dunărean28. Valea Văradului, ce-şi are
obârşia sub Culmea Văradului (526 m), delimitează pe un aliniament nord-sud
hotarele aşezărilor Coronini şi Moldova veche. Numele topic Vărad se leagă
nemijlocit de existenţa în imediata vecinătate a cetăţii Sfântul Ladislau din
secolele XIV – XVI. Pe versantul de răsărit al Văii Văradului, la cota de 300 m
se află, în preajma a două izvoare, numele de loc Mănăstire care, evident, a
perpetuat amintirea unui monument de cult pustiit (Fig. 1).
Diagnosticul de teren, componentă esenţială a cercetărilor arheologice
preventive, s‑a derulat în intravilanul satului Coronini cât şi în hotarul acestuia
pe traseul de aducţiune a apei de la captare şi până în sat29. Suprafaţa afectată de
proiectul de investiţie este de 9835,50 m2, iar suprafaţa rămasă ocupată definitiv
este de 190 mp. Reţeaua de aducţiune are o lungime de 2165 m, iar reţeaua de
distribuţie 7401 m30.
Obiectivul general al diagnosticului de teren a fost acela de a dobândi informaţii despre patrimoniul arheologic al satului Coronini, o zonă aşezată în Clisura
Dunării, care a avut rostul unui culoar geografic şi, în egal măsură, cultural. O
prioritate a cercetărilor arheologice preventive a fost evaluarea arheologică prin
periegheză şi, în acelaşi timp, şi intruzivă a Văii Văradului, situată la extremitatea sud-vestică a satului. Toponimia a consemnat pe partea estică a Văii Varad
numele de loc La Mănăstire. Tradiţia istorică locală a fixat acolo pe două terase
mici ale văii, în vecinătatea unui izvor, amintirea unei mănăstiri.
Kalmar, Bagozki, Lazarovici 1987, 70, 74.
Sencu, Băcănaru 1976, 36.
29
Diagnosticul de teren s‑a derulat în anul 2013 în temeiul Contractului nr. 328/2013 încheiat
de Muzeul Banatului Montan cu Primăria Coronini, care a iniţiat lucrarea de construcţii
“Reabilitare alimentare cu apă localitatea Coronini”.
30
Cotele topo în Stereo 70 ale zonei La Mănăstire sunt următoarele: 36020/23770; 36010/23750;
360200/23600.
27
28
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Demersul de cercetare arheologică preventivă de pe Valea Văradului se
înscrie într‑o preocupare de restituire a geografiei ecleziastice medievale a
Banatului. Documentele fiscale otomane din anii 1554 – 1594 au consemnat un
număr de 20 de mănăstiri medievale ortodoxe, care au dispărut până în zorii
epocii moderne aproape în întregime. Identificarea amplasamentului mănăstirii medievale “Sfinţii Arhangheli” în zona Coronini a fost un obiectiv fundamental al diagnosticului arheologic de teren.
Diagnosticul de teren de la Coronini a avut un caracter complex, în care s‑a
făcut apel la metode de lucru tradiţionale, periegheza arheologică, investigaţia
toponimică a zonei şi, în egală măsură, la metode moderne de investigare a
satului (fig. 1). Metoda de lucru şi tehnicile utilizate au avut în vedere proiectul
complex de reabilitare a reţelei de captare şi aducţiune a apei în satul Coronini,
care prevede lucrări intruzive în sol în zona tramei stradale din intravilan,
într‑o zonă joasă de terasă, dar şi pe pantele dealurilor unde se află izvoarele.
În intravilan terenul pe care s‑au făcut lucrările de reabilitate a reţelei de apă
are utilizări diverse: reţea stradală, drum comunal DC 48, dar şi un segment
al drumului naţional DN 57 ce traversează localitatea de la est la vest. Aici, în
intravilan, au fost supravegheate săpăturile la înlocuirea vechii reţele de apă,
în vederea depistării de urme arheologice. Periegheza s‑a derulat de‑a lungul
reţelei de aducţiune, de la staţia de captare până în sat, pe o lungime de 2165 m
şi pe terasa de la Mănăstire a Văii Văradului. Terasa de la Mănăstire a fost investigată intruziv şi prin prospecţiuni geomagnetice. Prospecţiunea geomagnetică
s‑a făcut de o echipă a Universităţii de Vest din Timişoara, condusă de lector
univ. dr. Dorel Micle. A fost investigată o suprafaţă de 400 mp. Cercetarea
intruzivă a vizat zonele de la Mănăstire, situate în preajma surselor de captare a
apei. Au fost trasate aici opt secţiuni arheologice.
Interesul pentru identificarea amplasamentului mănăstirii medievale “Sfântul
Arhanghel” a determinat recursul la prospecţiunile geomagnetice. Versantul estic
al Văii Văradului cu toponimul Mănăstire prezintă o rupere de pantă bruscă în
jurul cotelor de 200–240 m, în care s‑au conservat două poieni ce se dezvoltă pe
o lungime de circa 200 m, pe aliniamentul nord-sud al Văii Văradului. Numele
locului Mănăstire, tradiţia istorică locală ce conservă acolo existenţa unei ruine
de biserică au constituit o motivaţie în implicarea întregului spectru de mijloace
de investigare a terenului. A fost scanată poiana situată la nord de izvorul 1, pe
o suprafaţă de 400 mp şi, într‑o a doua etapă, o suprafaţă de circa 900 mp pe
poiana situată sub izvorul 2. Peisajul de pe versantul estic al Văii Văradului este
fragmentat de factori naturali, dar şi de factorul antropic. Exploatările de cupru
de la mina Vărad, deschisă în anul 1965, au afectat vizibil peisajul zonei (fig. 1).
Cercetările geomagnetice n‑au evidenţiat urme ale activităţii umane, care să fi
perturbat zona celor două poieni de la Mănăstire de pe Valea Văradului.
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Peisajul Văii Văradului, La Mănăstire, este marcat în preajma izvorului 1 de
un bazin din beton de la Mina Vărad şi de şanţul conductei de apă ce străbate
poiana de la nord la sud. Au fost deschise aici un număr de cinci secţiuni cu o
suprafaţă de 100 m2 (Fig. 6). O alunecare de teren a produs atât pe verticală cât
şi în plan orizontal o ruptură de cel puţin un hectar în poiană, între izvorul 1 şi
izvorul 2, situate la circa 130 m unul de celălalt. Săpăturile din S4 şi S5 au dovedit
că poiana ce s‑a dezvoltat lângă izvorul 2 pe Valea Văradului a fost nelocuită.
Nu s‑au identificat urme arheologice. Stratigrafia zonei prezintă următoarele
caracteristici: humus de culoare neagră, care are consistenţa pietrişului, găsit la
adâncimea 0,40 – 0,50 m, strat calcaros ce coboară de la 0,50 – 0,80 m.
Poiana de la izvorul 1 s‑a dezvoltat pe aliniamentul nord-sud al văii,
conservându-se la momentul actual pe o lungime de circa 90 m şi o lăţime de
circa 40 – 60 m. Ea este delimitată de panta estică a văii, în timp ce spre vest a
avut rupturi masive ale pantei de peste 50 m. A pierdut jumătate din suprafaţa
platoului de la Mănăstire, după cum sugerează martorii de calcar păstraţi
pe panta Văii Văradului. Un plan cadastral al localităţii Corornini, cu Valea
Văradului la finele secolului al XIX‑lea, păstrează forma iniţială a platoului de la
Mănăstire. Stratigrafia din S1 şi S2 de la Mănăstire prezintă aceleaşi caracteristici
ale zonei: un strat de humus negru ce coboară până la 0,30 m adâncime, un strat
de pământ negru-brun cu pietriş ce coboară până la 0,50 m, sub care se află
solul galben, lutos, cu caracteristici calcaroase. Urme arheologice sporadice,
câteva fragmente ceramice ce pot fi atribuite culturii Coţofeni, s‑au găsit în S1.
Biserica medievală a fost identificată pe extremitatea vestică a platoului
unde, în malul prăbuşit al văii, se mai puteau vedea fragmente de zid prăbuşite
(fig. 6). Biserica a avut un plan simplu, arhaic, compus dintr‑un sanctuar pătrat
şi o navă dreptunghiulară. Dimensiunile exterioare ale monumentului erau de
6,90 m/5,90 m. Nava bisericii măsoară la interior 5,10 m / 3,60 m, iar altarul
cu plan dreptunghiular avea 2,60 m / 1,80 m. Două perechi de contraforturi se
legau organic de zidurile laterale ale navei (fig. 4 – 5). Fundaţia foarte modestă a
fost turnată din piatră de calcar şi mortar, iar zidurile au fost ridicate din blocuri
de tuf calcaros. Inventarul arheologic extrem de modest înscrie un număr de
patru monede de la finele secolului al XVIII‑lea, fragmente din pereţii pictaţi ai
bisericii şi un cercel de argint degradat (fig. 2/5). Analogiile de plan sugerează
o datare a începuturilor bisericii mănăstirii la mijlocul secolului al XV‑lea.
Ea a fost amplasată pe axa Văii Văradului, deasupra platoului, orientată NE–
SV. A fost construită din rocă locală, piatră de calcar şi tuf calcaros. Pereţii erau
pictaţi la interior. Patru monede de la mijlocul secolului al XVIII‑lea marchează
etapa de distrugere a monumentului. Urme de bârne arse în navă şi pereţii cu
arsură din zona altarului sugerează că biserica a pierit în mod violent, incendiată în raidurile turceşti ce au afectat Banatul în ultima decadă a secolul al
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XVIII‑lea. Două din monedele veacului al XVIII‑lea, emise în anii 1748 şi 1762,
au fost găsite într‑o groapă săpată în navă, acoperite cu un bolovan. Alte două
monede din argint sunt emisiuni din anul 1763 şi provin din stratul de pământ
amestecat cu dărâmătură, ce provenea de la demantelarea zidurilor navei. În
acelaşi strat s‑a găsit un cercel fragmentar din argint, distrus în bună parte de
incendiu (fig. 2/5). Urmele incendiului violent, păstrate sub forma unei bârne
lungi arse ce provenea de la şarpanta navei, şi multă cenuşă s‑au găsit de‑a
lungul navei. Inelul de formă circulară, decorat în tehnica granulaţiei şi a firului
filigranat, îşi găseşte analogii în arta minoră de la Dunărea de Jos apuseană
din secolul al XV‑lea. Fragmentele din pereţii pictaţi sugerează doar gama
cromatică ce cuprinde nuanţele de negru, gri, ocru, verde şi galben, nu şi restituirea iconografică.
Documentele otomane din anii 1554 – 1579 au înscris Mănăstirea “Sfântul
Arhanghel” în nahia Moldova din vilaietul Timişoara31. Informaţia arheologică
despre monumentul de arhitectură ecleziastică din Clisura Dunării de pe Valea
Văradului întregeşte imaginea extrem de voalată despre arhitectura ecleziastică
medievală din Banat, un spaţiu de frontieră devenit odată cu sfârşitul secolului
al XIV‑lea teatrul conflictelor militare cu Imperiul Otoman.

Concluzii
Operaţiunile de diagnostic arheologic în zonele invocate mai înainte din
perimetrul Oraviţei şi până în Munţii Cernei au avut o amploare diferită fiind
circumscrise pe decupajul geografic al proiectelor de amenajare teritorială. Astfel,
la Răcăşdia şi Nicolinţ, cercetarea de suprafaţă s‑a făcut în parcele dispersate, în
extravilanul aşezărilor, ce cuprindeau fiecare câteva zeci de hectare. Cercetările
punctuale de la Coronini-Mănăstire, într‑un spaţiu restrâns, afectat grav de
factorul antropic, au avut rezultatele aşteptate de multă vreme, concretizate prin
identificarea monumentului de arhitectură ecleziastică şi recuperarea acestuia
de cercetarea istorică. Proiectul din spaţiul montan de la Cornea-Cornereva s‑a
derulat pe platoul alpin din Munţii Cerni Vâr şi masivul Arjana, pe trupuri de
teren compacte, ceea ce a oferit o şansă pentru o cercetare de teren exhaustivă.
Rezultatele cercetărilor reflectă din plin condiţiile în care s‑a derulat evaluarea
arheologică de teren. Chestiunea locuirii romane şi romane târzii din secolul al
IV‑lea, cu martori semnificativi din domeniul epigrafic şi numismatic, rămâne
una deschisă, ce aşteaptă un proiect propriu de cercetare exhaustivă a acestei
perioade. Concentrarea foarte mare de masă monetară din secolul al IV‑lea de la
Răcăşdia aduce încă o dată în discuţie statul politic şi administrativ al spaţiului
bănăţean în secolul al IV‑lea, problema controlului Imperiului Roman asupra
31

Engel 1996, 133.
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acestui teritoriu. Constatările înscrise cu aproape trei decenii în urmă la publicarea a trei tezaure monetare din Banat şi la discuţia legată de alte 32 de tezaure
din secolul al IV‑lea din Banat au rămas nemodificate32. Cercetarea arheologică sistematică a aşezărilor militare, civile şi urbane din această perioadă a
adus acumulări prea puţine şi nesemnificative. Alte tezaure descoperite recent
aşteaptă să fie introduse în circuitul ştiinţific. Cantitatea apreciabilă de masă
monetară descoperită în tezaurele din Banat din secolul al IV‑lea nu are corespondent în provinciile romane învecinate Panoniile, Moesiile ori Dacia Ripensis
ca şi în altele mai îndepărtate. Argumentul numismatic, în contextul reglementărilor stricte ale circulaţiei monetare în perioada invocată, susţine o integrare a
teritoriului de sud-vest al provinciei Dacia până în secolul al IV‑lea între frontierele Imperiului Roman33. Urmele activităţii metalurgice din spaţiul montan al
Banatului, concentrat în bună parte în zona metaliferă a Bârzavei, dar întâlnită
sporadic şi în Depresiunea Oraviţa, în aşezările rurale din secolele III – IV d. Hr.
risipite de‑a lungul văilor, constituie un argument, alături de cel numismatic, în
formarea unui control al imperiului în secolul al IV‑lea al spaţiului bănăţean de
la nordul Dunării34.
Diagnosticul arheologic din Munţii Cernei a adus în dosarul cercetării
istorice şi etnologice a spaţiului montan o documentaţie sugestivă privind
durata şi caracterul locuirii în zona înaltă în diversele epoci istorice. Identificarea
depozitului de roci prelucrate explică prezenţa unei comunităţi preistorice
aparţinătoare purtătorilor culturii Coţofeni (2500 – 1800 î.d.Hr.) lângă masivul
de rocă de la Piatra Elişovei.
Semnalat în istoriile locale35, distrus în cea mai mare parte de alunecările
de teren, din ansamblul monahal de la Valea Văradului a putut fi identificată şi
cercetată doar biserica mănăstirii. Documentaţia cu privire la biserica mănăstirii din secolul al XV‑lea contribuie la cunoaşterea şi nuanţarea imaginii
arhitecturii ecleziastice medievale din Banat. Contribuţia arheologiei arhitecturii a fost una esenţială pentru cunoaşterea civilizaţiei medievale din spaţiul de
frontieră al Banatului medieval36.

Chirilă, Gudea, Stratan 1974, 66 şi urm.
Chirilă, Gudea, Stratan 1974, 87 – 88; Gudea 2003, 175 – 180.
34
Ţeicu 2000, 451 şi urm.
35
Moisi 1938, 236 semnalează ruinele de pe malul drept al pârâului Vărad, situate la 1 km de
la podul Văradului, pe care le atribuie unei fortificaţii romane. În acelaşi context scrie despre
mănăstirea de la Vărad aflată la 1 km de Valea Văradului, lângă izvorul din locul numit La
Mănăstire.
36
Ţeicu 2013, 448 – 453.
32
33
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ARCHAEOLOGICAL DIAGNOSIS
IN THE MOUNTAINOUS AREA OF THE BANAT
Abstract
Certain projects concerning wind power parks building in the mountainous area of the
Banat offered opportunities for archaeological preventive investigations. The study presents
the results of the investigations at Răcăşdia, Nicolinţ, Cornea and Coronini. Concerning
the diagnosis at Răcăşdia within the project terrain, only sporadic settlement remains were
identified for the first Iron Age, on the hill called Dealul Poliţei. Previous discoveries there,
from the past century beginning, pointed out a Roman inscription, bricks with inscriptions
and a large hoard of about 3000 coins from the 4th century. The investigations at Nicolinţ
were made on 225 ha about of the outside built‑over areas of the villages of Ciuchici,
Nicolinţ, Macovişte, and Petrilova. The intrusive investigation in the Vicinic River meadow
identified certain settlement remains from the first Iron Age, from the 4th century A. D., and
from the 12th–13th centuries. The archaeological research at Cornea took place in the Cerna
Mountains area, on the alpine pasture (1,160 m), at Cerni Vâr. Information we pointed out
also there by the intrusive investigation offered utile concerning the settlement stratigraphy,
and especially the occupations of Coţofeni culture bearing inhabitants who had set on the
alpine pasture from Cerni Vâr. The fragments of a grinder and of a crusher that were found
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near the massif of Piatra Elişovei certify that the stone exploiting and processing was the
main occupation to have determined the setting nearby that massif.
The village of Coronini in Clisura Dunării [the Danube Gorge] is placed under the
eastern ends of Locva Mountains. The archaeological research there identified the medieval
church (St. Archangel) location on the eastern extremity of the Vărad Valley. The church had
a simple, archaic plan with a rectangular altar and a nave of 6.90 × 5.90 m on the basis of
the plan analogies the church building moment was considered to be the middle of the 15th
century. It was violently destroyed during the Ottoman-Austrian conflicts at the end of the
18th century. The archaeological investigation confirms the data in an Ottoman source from
1574 – 1579 that certified St. Archangel monastery.
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Fig. 1. Coronini. Valea Văradului cu versanţii de apus şi răsărit. Jos: investigaţii geoarheologice pe versantul de est la Mănăstire. / Coronini. The western and eastern slopes on Valea
Văradului: geo-archaeological investigations on the eastern slope, at Mănăstire (down).
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Fig. 2. Piese arheologice descoperite la Cornea-Piatra Elişovei (1 – 4), Coronini (5) și
Cornereva (6). / Archaeological discoveries from Cornea-Piatra Elişovei (1–4), Coronini (5)
and Cornereva (6).
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Fig. 3. Coronini. Investigaţii la Mănăstire. / Coronini. Investigations at Mănăstire.
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Fig. 4. Coronini. Fundaţiile bisericii mănăstirii Sf. Arhanghel. / Coronini. Foundations of the
church of monastery St. Archangel.
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Fig. 5. Coronini. Planul bisericii medievale (sec. XV). / Coronini. Medieval church (the
15th c.) layout.
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Fig. 6. Coronini. Valea Văradului. Plan de situaţie cu amplasamentul bisericii medievale
în zona Mănăstire. / Coronini. Valea Văradului. Survey on the medieval church location in
Mănăstire area.
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Fig. 7. Cornea. Piatra Elişovei. Planuri de situaţie. / Cornea. Piatra Elişovei. Surveys.
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Fig. 8. Cornea. Piatra Elişovei. Imagini ale păşunii alpine din Munţii Cerni Vâr. / Cornea.
Piatra Elişovei. Views on the alpine pasture in Cerni Vâr Mountains.
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Fig. 9. Cornea. Piatra Elişovei. Pajiştea alpină şi sursele de apă. / Cornea. Piatra Elişovei. The
alpine pasture and water sources.
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Fig. 10. Cornea. Piatra Elişovei. Exploatarea şi prelucrarea pietrei. / Cornea. Piatra Elişovei.
Rocks exploiting and processing.
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Fig. 11. Cornea. Piatra Elişovei. Ceramică cultura Coţofeni. / Cornea. Piatra Elişovei. Pottery
– Coţofeni culture.
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Fig. 12. Cornea. Piatra Elişovei. Ceramică cultura Coţofeni. / Cornea. Piatra Elişovei. Pottery
– Coţofeni culture.

