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De‑a lungul anilor, dezvoltarea investițiilor imobiliare din Timișoara a
afectat parțial sau iremediabil vestigii arheologice, trecute sau nu pe Lista
Monumentelor Istorice (LMI). Una din zonele afectate a fost ansamblul
urbanistic Timișoara 700 (sau Piața 700, așa cum este cunoscut, în prezent, de
locuitorii orașului). Situată la marginea vestică a orașului istoric, astăzi cartierul
Cetate, Piața 700 suprapune latura vestică a cartierului Palanca Mare, suburbia
medievală a cetății Timișoara, precum și fundațiile fortificației bastionare ale
cetății de tip Pagan, construită în sec. XVIII.
Arhitecții M. Opriș și V. Capotescu au georeferențiat hărțile de sec. XVIII
ale Timișoarei, evidențiind faptul că sub Piața 700 se află atât suburbia extra
muros a Timișoarei medievale, cât și fortificațiile bastionare de sec. XVIII
(bastionul VII/ „Eugeniu de Savoya”, precum și cele două centuri de protecție,
respectiv, contragardele I și VII)1.
Prezența resturilor din fundația fortificației bastionare (a bastionului VII) a
fost confirmată arheologic în anul 1996 cu ocazia lucrărilor de amenajare a unui
sector din piața agroalimentară (responsabilul științific a fost Dan L. Ciobotaru).
Primele cercetări arheologice preventive propriu‑zise au fost cele efectuate în
   Muzeul Național al Banatului Timișoara, Piața Huniade, nr. 1, e-mail: szentmiklosi@yahoo.
com
1
   Capotescu 2008, 246–254; Opriş 2007, 20–23. Delimitarea limitelor sitului arheologic Palanca
Mare a fost făcută în Raportul de cercetare arheologică preventivă în situl „Timișoara – Piața 700”.
Obiectiv „Parcare subterană Piața 700 – Incinta B”, 2012, p. 7, 74, nota 18, înregistrat la Muzeul
Banatului cu nr. 458/08.03.2012, p. 7 și 74, nota 18, predat la Direcția Județeană pentru Cultură,
Culte și Patrimoniu Cultural Național Timiș și Ministerul Culturii.
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anul 2005, în partea de sud‑est a pieței, în apropiere de intersecția str. Gh. Dima
cu str. C. Brediceanu (responsabil științific Fl. Drașovean)2.
În partea de vest a Pieței Timișoara 700, începând din anul 2006, au
demarat lucrările de construcție a complexului City Business Center (CBC),
format din 5 clădiri (A‑E). Prezența fundațiilor fortificației bastionare ale cetății
de sec. XVIII a Timișoarei de sub clădirile A, B și C ale complexului CBC a
fost sesizată Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Național
Timiș prin rapoartele de supraveghere arheologică din anii 2006, 2007 și 2009,
întocmite de M. Mare3. Deși prezența vestigiilor arheologice a fost sesizată
încă din anul 2006, atât procedural cât și în literatura de specialitate4, nu a fost
instituit regimul de protecție asupra unui sit arheologic sesizat și în urma unor
descoperiri întâmplătoare. Înregistrarea acestei zone în Registrul Arheologic
Național a avut loc abia în primăvara anului 2011, cu ocazia cercetărilor arheologice preventive efectuate la fundația clădirii D din complexul CBC5. Aceste
cercetări arheologice preventive au fost completate, în cursul aceluiași an, de
cercetările preventive de la Parcarea subterană Piața 700 (responsabil științific
Al. Szentmiklosi), în perimetrul căreia au mai putut fi salvate doar vestigiile
arheologice din zona Incinta B6. Informațiile legate de amplasarea fortificației
bastionare au fost completate de cercetările arheologice preventive efectuate
la intersecția străzilor A. Cosma (fosta str. Postăvaru) cu str. C. Brediceanu
(responsabil științific Alexandru Flutur). În cadrul cercetărilor arheologice
preventive de la Parcarea subterană Piața 700‑Incinta B, între zidurile de
cămășuire care țineau emplectonul contragardei I au fost descoperite urmele
suburbiei medievale Palanca Mare7.
În cursul anului 2013 au demarat cercetările arheologice de la ultima
clădire a complexului City Business Center (clădirea E), situată pe locul
fostei Intreprinderi de Confecții Bega (responsabil științific Ovidiu Bozu)8.
Cercetările arheologice preventive de la clădirea E a complexului CBC au avut
ca obiectiv de cercetare o suprafață totală de 4423,16 m2 și s‑au derulat în două
etape: iulie‑august 2013 și noiembrie 2013‑aprilie 2014. În cadrul primei etape
de cercetare, au fost dezvelite fundațiile contragardei I, ale escarpei redanului
XXVII și ale contraescarpei care marca începutul glacis‑ului (Pl. I/5). În
  Drașovean 2006.
  Rapoartele de supraveghere înregistrate la Muzeul Banatului cu nr. 1398/12.07.2006,
nr. 2641/03.12.2007 și nr. 643/06.03.2009.
4
   Capotescu 2008, 296–297.
5
  Drașovean et alii 2006.
6
  Mare et alii 2014
7
   Szentmiklosi, Bălărie 2012, Szentmiklosi 2013.
8
  Bozu et alii 2015.
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structura contraescarpei a fost dezvelit unul din cele patru stăvilare de pe latura
sudică a cetății Timișoara. Rolul acestora a fost cel de a regla circuitul apei prin
șanțurile de apărare ale cetății.
Având în vedere importanța vestigiilor arheologice, colectivul cercetării arheologice a propus Comisiei Naționale de Arheologie conservarea
acestui ansamblu hidrotehnic și expunerea, spre vizitare, în spațiu public9. În
baza avizului nr. 195/2013 emis de Direcția Patrimoniul Cultural din cadrul
Ministerului Culturii, în etapa a doua de cercetare arheologică, stăvilarul a
fost demontat, segmentul cu corpul deversor fiind mutat la est de amplasarea
originală. Spațiul decis pentru expunerea segmentului de stăvilar a fost piațeta
dintre clădirile A și E din complexului City Business Center (la intersecția
dintre str. C. Brediceanu și N. Berwanger) (Pl. IV/1–2)10.
Cercetarea arheologică a stăvilarului s‑a făcut în șase planuri succesive
(Pl. I/2–4), acestea urmărind documentarea tehnicilor de construcție cu cât
mai mare acuratețe. Realizarea acestei cercetări arheologice a fost făcută în
cadrul unei comunicări active cu firmele implicate în derularea cercetărilor din
teren11. Alături de forța de muncă necalificată furnizată de firma constructoare,
la săpăturile arheologice de salvare au participat și studenți care au lucrat într‑un
program de lucru prelungit și au documentat rezultatele cercetării, uneori, în
condiții de lucru extrem de grele12.
Refacerea segmentului de stăvilar pe noul amplasament s‑a făcut cu respectarea la aceeași scară, utilizându‑se cărămizile recuperate de la demontarea
stăvilarului. Excepție a făcut doar rigola de evacuare a apelor reziduale din
cuneta șanțului de apărare, adâncimea ei fiind mai mică decât era în realitate.
Pereții corpului deversor au fost îmbrăcați cu aceleași blocuri de gresie, fixați în
poziția lor inițială. Podina segmentului de stăvilar a fost amenajată din aceleași
   „Dincolo de caracterul unic al descoperirii și al potențialului turistic și educațional pe care
îl oferă, stăvilarul oferă informații științifice importante atât pentru istoria Timișoarei, cât și
pentru istoria lucrărilor hidrotehnice și militare din sec. XVIII–XIX. Pe baza acestor argumente,
propunem conservarea stăvilarului și expunerea lui, spre vizitare, în spațiu public”. (în Raport
preliminar de cercetare arheologică preventivă în situl „Timișoara – piața 700. Obiectiv „City
Business Center, clădirea E”, Timișoara, 2013, nr. MBT 1880/29.07.2013, pp. 20–21)
10
  http://www.opiniatimisoarei.ro/stavilarul-descoperit-in-piata–700-din-timisoara-va-fimutat-intr-o-piateta-intre-cladirile-de-birouri-foto/25/11/2013 (accesat în 28.11.2016).
11
   Mulțumim și pe această cale firmelor S. C. Banat Archaeosave S. R. L., S. C. Prompt S. A. și
S. C. Rustic Construct S. R. L. Finanțarea cercetărilor arheologice preventive și a refacerii
stăvilarului a revenit, conform prevederilor legale, beneficiarului acestor lucrări (S. C. Moda
Tim Business Facility S. A.).
12
   Mulțumiri, încă odată, studenților care astăzi, în marea lor majoritate, sunt arheologi și
muzeografi: Andrei Georgescu, Cristine Harnischfeger, Iulian Leonti, Adriana Gașpar, Andrei
Talagiu.
9
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scânduri, în exact aceeași ordine în care ele au fost descoperite. Pentru a fi
protejate, scândurile de sec. XVIII au fost acoperite cu o pânză de apă, reciclată
și filtrată în permanență. Iluminatul nocturn al stăvilarului este asigurat de 6
corpuri moderne de iluminat, de același tip cu care au fost prevăzute și aleile
din complexul City Business Center. Din acest punct de vedere, modul în care
a fost finalizată cercetarea arheologică preventivă, cu soluțiile de reamplasare
și refacere la scară a unui monument istoric este un exemplu de urmat printre
investitorii imobiliari privați din România (Pl. IV/2).
În paralel cu reconstruirea stăvilarului, beneficiarul a discutat cu arheologii
variante de valorificare a rezultatelor științifice către publicul larg, în cadrul
punctului muzeal în aer liber. Propunerea colectivului de cercetare de la Muzeul
Național al Banatului a fost cel de realizare a unui circuit în care panourile să
redea într‑o manieră logică și comprehensivă etapele principale de cercetare,
demontare și restaurare (Pl. II). În cadrul acestei variante au fost propuse 7
panouri explicative, panoul 1 fiind cel de introducere în istoria fortificației de
sec. XVIII iar panoul 7 de prezentare în rezumat a întregii cercetări. Având
ca argument obligația de a respecta proiectul inițial, beneficiarul a adoptat
o variantă în care erau prevăzute doar șase panouri explicative (Pl. III, V/2).
Panourile sunt amplasate în jurul monumentului istoric, textele explicative
bilingve (română și engleză) fiind de culoare albă pe un fond închis, neutru.
Ramele de metal ale panourilor au un design modern și se integrează în spațiul
complexului City Business Center.
La realizarea panourilor explicative, Muzeul Național al Banatului a
întocmit doar textele explicative legate de săpătura arheologică, explicațiile fiind
însoțite de fotografiile din arhiva cercetării13. Modul de organizare a imaginilor
și textelor de pe panourile explicative a aparținut beneficiarului care a optat
să înceapă prezentarea monumentului istoric de pe podium (panourile 1–3)
(Pl. V/1).
Pe primul panou au fost menționate principalele repere cronologice legate
de istoria orașului Timișoara și, în acest context, și ale fortificației bastionare de
sec. XVIII. Informațiile generale privind perioada de construire a cetății de tip
Pagan14 și capacitatea de apărare au fost completate cu cele privind rolul acestei
cetăți în vâltoarea evenimentelor din anii 1848–1849, când trupele habsburgice
din Timișoara au fost asediate de armata revoluționară maghiară, condusă de
generalul Józef Zachariasz Bem. Acest panou face trecerea de la informațiile
istorice generale la cele particulare, legate de centura de fortificație a cetății
Timișoara în zona vestică a Pieței Timișoara 700, respectiv a contragardei I.
13
   Proiectul de desfășurător de expoziție, conform standardelor muzeografice, a fost întocmit
de Al. Szentmiklosi, D. Stancovici și A. Bălărie.
14
   Capotescu 2008, 140.

437

Cel de‑al doilea panou a avut ca subiect podina stăvilarului și substructura
de lemn și cărămidă de care au fost prinse scândurile masive realizate la joagăr,
cu sistem de îmbinare de tip lambă‑uluc. Textele explicative au fost însoțite cu
poze de detaliu ale unor elemente din construcția stăvilarului care, în urma
refacerii, fie sunt încorporate în corpul ansamblului hidrotehnic, fie sunt sub
pânza de apă.
Pe cel de‑al treilea panou au fost prezentate principalele etape de cercetare
a bazinului de liniștire a stăvilarului. Alături de etapele de demontare a antretoazelor și lonjeroanelor de care au fost prinse scândurile din lemn de stejar ale
podinii, au fost prezentate și blocurile de gresie care, sub stratul de mortar de
fixare, erau inscripționate cu cifre și numere. Pozele care însoțesc textele ilustrează
atât activitățile specifice cercetării arheologice (curățare, documentare), cât și
activitățile de colaborare cu firma de restaurare a monumentului istoric care
și‑a adoptat strategia de lucru după standardele cercetării arheologice.
Panoul nr. 4 a fost dedicat corpului deversor al stăvilarului. Au fost
prezentate atât imagini de ansamblu cu stăvilarul (cu explicații inserate direct
pe fotografie), cât și poze de detaliu cu pila care a divizat corpul deversor în două
câmpuri deversoare. A fost prezentată și una din cele patru nișe care au fost
funcționale în prima etapă de funcționare a stăvilarului. Textul care însoțește
pozele explică, comprehensiv, atât sistemul de construire a părții superioare
a corpului deversor, cât și cauzele care au determinat reparațiile ulterioare la
jumătatea sec. XIX.
Cel de‑al 5‑lea panou expune câteva dintre imaginile substructurii de lemn
a corpului de cărămidă a stăvilarului. Această substructură a fost realizată din
bârne masive, decupate în oglindă, spre a se fixa fără ajutorul piroanelor din fier.
Sub această rețea de bârne din lemn de stejar, au fost dezveliți piloții de susținere
a substructurii, bătuți în perimetrele hidroizolate obținute în urma amenajării
batardourilor, formați din 556 de stâlpi masivi, unii de 5 m lungime. Pentru o
mai bună înțelegere a etapelor de construcție a stăvilarului, beneficiarul a realizat
șase randări ale planurilor de cercetare arheologică, acestea respectând măsurătorile topografice furnizate de arheologi. Textele care însoțesc imaginile sunt o
succintă explicare a sistemului de construire surprins în Planul 5 de cercetare.
În ultimul panou, alături de imaginile cu planurile de cercetare arheologică
sunt prezentate imagini cu procesul de conservare a scândurilor podinii stăvilarului și a blocurilor de gresie. Textele explicative realizate de beneficiar prezintă,
în rezumat, atât procedura de demontare, cât și expertizele realizate de experți
autorizați în conservarea lemnului și a pietrei.
Punctul muzeal în aer liber a devenit funcțional în vara anului 2015,
devenind parte a circuitului de prezentare a vestigiilor istorice ale Timișoarei.
Crearea unui punct muzeal cu descoperirile de obiecte arheologice, așa cum a
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fost stabilit la începutul proiectului de colaborare, a rămas, din păcate pentru
urbea timișoreană, un deziderat.
Cercetarea arheologică preventivă de la City Business Center, clădirea E,
efectuată de colectivul Muzeului Național al Banatului în anii 2013–2014, reprezintă unul dintre cele mai importante acțiuni de salvare a patrimoniului arheologic de până acum, alături de cele efectuate în centrul istoric al Timișoarei în
anii 2013–2015.
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DAM OF THE 18TH CENTURY FORTIFICATION IN
TIMIŞOARA–PIAŢA 700. AN OPEN AIR MUSEUM
Abstract
A rescue archaeological survey was developed in 2013–2014 by the Banat National
Museum, on 4,423.16 m2, a perimeter where the building E of City Business Center has
been built after.
During the first researching stage, foundations of counterguard I, of the counterscarp
of XXVII redan, and of the counterscarp that marks the glacis starting were uncovered. One
of the four dams on the southern side of Timişoara fortress was found in the structure of the
counterscarp. Given the importance of those archaeological vestiges, the researching team
proposed to National Commission for Archaeology to preserve that hydro‑technical unit
and to expose it for public visits. On the basis of notification No.195/2013 of the Cultural
Heritage Direction – Ministry of Culture, the dam has been disassembled and removed in
the proximity of the initial location, toward east, in a public area that facilitates the vestige
visiting; the whole above procedure has been made during the second researching stage.
Having been reconstructed, there were developed debates on the dam researching
publicly valorization within the open air museum. There are four explanatory panels around
the historic monument. Today, the 18th century hydro‑technical unit in Piaţa Timişoara
700 has become part of the visiting circuit of historical vestiges in Timişoara.
The rescue survey in the area of City Bussines Center‑Building E made by the team of
the Banat National Museum in 2013–2014 is so far one of the most important rescue actions
related to the archaeological heritage, together with the one (2013–2015) in Timişoara
historic center.
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Pl. I. 1–4 – Planurile de cercetare 2–5 de la stăvilarul de sec. XVIII din Piaţa Timişoara
700 / Survey plans 2–5 related to the 18th century dam in Piaţa Timişoara 700; 5 – Vedere
de ansamblu cu perimetrul cercetării arheologice de la obiectivul City Business Center,
clădirea E (sursa http://www.eyeinthesky.ro/)/ A general view on the survey perimeter City
Bussines Center‑Building E (source: http://www.eyeinthesky.ro/)
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Pl. II. Propunere de circuit de vizitare cu 7 panouri explicative/ A visiting project with 7
explanatory panels.
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Pl. III. Proiectul cu cele 6 panouri explicative expuse în jurul stăvilarului de sec. XVIII. /
Project with the six explanatory panel around the dam.
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Pl. IV. 1 – Propunerea de reamplasare a segmentului de stăvilar, acceptată de Ministerul
Culturii / Project of the dam relocation (agreed by the Ministry of Culture); 2 – Stăvilarul de
sec. XVIII, reconstruit / The reconstructed dam.
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Pl. V. 1 – Vedere de pe podiumul de vizualizare în ansamblu a stăvilarului/ View from the
platform for panoramic visualizing. 2 – Detaliu cu panourile de pe podium și designul unui
panou explicativ, în forma finală / Detail with the panels on the platform and an explanatory
panel final design.

