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AŞEZAREA DIN SECOLELE IV-V D. HR. DE PE VARIANTA 
OCOLITOARE SUD A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA, SITUL 3

Robert Gindele*

Dedicăm prezentul studiu amintirii colegului și prietenului 
Alexandru Szentmiklósi, cu o strălucită carieră profesională dedi-

cată arheologiei Banatului, întreruptă tragic prematur.

Cuvinte cheie: Timişoara, sarmaţi, epoca hunică, locuinţe adâncite în pământ, instalaţii de foc
Keywords: Timişoara, sarmatians, hun age, dwellings, fire installations

!e settlement from the 4th–5th centuries AD on the South Bypass Variant of Timişoara, Site 3
(Abstract)

 e preventive archaeological research carried out in the archaeological site of Giroc, on the Timişoara Sud bypass, 
Km. 12 + 260 – 12 + 980 (Site 3), was aimed to discharge the archaeological load of the perimeter that will 
be affected by the construction of the road. A surface with 720 m length and between 22 and 25 m width was 
researched. Apart from a few ditches or other modern interventions, which affected the terrain very little, all 181 
identified archaeological features were dated back to the 4th–5th centuries AD. In the present study, we focus on 
the presentation of deep-dwelling in the ground provided with fire installations. Following our analysis, we can 
conclude that the fire installations in the dwellings from the Tisza Plain appear during the 2nd–3rd centuries only 
in isolated cases, in the form of hearths. In the period from the end of the 4th century and in the first half of the 
5th-century the hearths began to appear in greater numbers, and ovens were dug into the walls of the houses.

Cercetarea arheologică preventivă efectuată 
în situl arheologic de la Giroc, pe Varianta 

de ocolire Timișoara Sud, Km. 12+260 – 12+980 
(Situl 3), a avut ca scop descărcarea de sarcină arhe-
ologică a perimetrului care urmează să fie afectat 
de construirea drumului (Pl. 1). Situl a fost identi-
ficat în urma unui diagnostic arheologic efectuat în 
anul 2019, nefiind cunoscut anterior din bibliogra-
fia de specialitate. Din punct de vedere geografic, 
situl nostru, ca și întreaga VO Timișoara, se află în 
Câmpia Banatului, o zonă relativ plană situată la o 
altitudine de 89–90 m. Așezarea cercetată de noi 
se întinde pe terasa unui pârâu, cu cursul de la est 
spre vest, afluent al râului Timiș. Acest pârâu a fost 
canalizat în timpul comunismului, aproximativ pe 
linia cursului fiind săpat un canal lat și adânc de 
irigaţii. Acest canal nu mai este folosit și este secat. 

Suprafaţa cercetată de noi are o lungime de 
720 m, lăţimea fiind între 22 și 25 m. În afară de 
câteva șanţuri sau alte intervenţii moderne, care au 
afectat foarte puţin terenul, toate cele 181 complexe 

arheologice identificate se datează în secolele IV-V 
d. Hr. (Pl. 2). Săpătura are dimensiuni apreciabile, 
prin urmare ne furnizează informaţii importante 
privind structura așezării, însă, datorită caracteru-
lui de săpătură preventivă, are și limitele ei. Practic, 
am făcut un sondaj lat de 22–25 m printr-o așezare 
fără a suprinde blocuri de locuire în întregimea lor. 
Totuși, putem considera că avem o situaţie avan-
tajoasă fiindcă traseul drumului a traversat așeza-
rea pe lungimea ei, astfel am avut ocazia să sur-
prindem părţi din mai multe blocuri de locuire. 
Canalul adânc de irigaţii a afectat relieful din zonă, 
mai ales în partea vestică a suprafeţei cercetate. 
Am putut observa astfel că așezarea se întinde pe 
terasa pârâului care a fost canalizat, cele mai multe 
complexe fiind identificate în porţiunile unde tra-
seul drumului se apropie de botul terasei. Lipsa 
de complexe pe unele porţiuni decopertate nu se 
datorează doar diferenţelor de microrelief, după 
părerea noastră spaţiile libere indicându-ne anu-
mite grupări de complexe, care formează unităţi/
blocuri economice. În studiul nostru preliminar 
abordăm tipurile de complexe bine determinabile 
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(locuinţe, fântâni, gropi de provizii tronconice 
sau complexe neregulate de mari dimensiuni) cu 
privire specială pe locuinţele cu instalaţii de foc, 
majoritatea complexelor cu funcţionalitate incertă 
necesitând o analiză mai detaliată (Tabel 1.). 

Prima grupare de complexe a fost surprinsă în 
marginea vestică a zonei cercetate de noi, la înce-
putul sitului, așa cum a fost delimitat de colegii 
din Alba Iulia care au făcut diagnosticul intrusiv 
(Pl. 3). Acest grup de complexe (I) a fost surprins 
pe o lungime de 160 m, cu o concentrare în partea 
de mijloc a grupului. În cadrul acestei grupări au 
fost cercetate 69 de complexe, dintre care majori-
tatea sunt gropi. O analiză a acestei grupări este 
dificilă, pentru că lipsesc locuinţele care, teoretic, 
ar trebui să formeze baza unei gospodării și în jurul 
cărora s-ar putea creiona o unitate economică. În 
jumătatea estică a grupului de complexe se disting 
două complexe de mari dimensiuni, cu fund nere-
gulat, la o distanţă de 60 m între ele. Complexul 
52 are dimensiunile de 520  ×  510  cm. Fundul 
este neregulat, adâncimea maximă de 51 de  cm 
de la nivelul de conturare. În marginea sud-estică, 
în peretele complexului, a fost amenajat un cup-
tor oval, alimentat din complex, cu dimesniuni 
de 84 × 70 cm. Complexul 187 este aproximativ 

oval, 596  ×  445  cm, cu fund neregulat, adânci-
mea maximă de 130 cm de la niveul de conturare. 
Funcţionalitatea acestor complexe este sub sem-
nul întrebării, fundul neregulat și lipsa de gropi 
de stâlpi facând puţin probabilă ipoteza că ar fi 

fost destinate locuirii. Cuptorul din complexul 52 
ne indică o utilizare menajeră. Un al doilea reper 
pentru creionarea unui bloc/unitate economică ar 
fi fost poziţia fântânilor, din care au fost cercetate 
doar două (Cx 25, Cx 27) în cadrul acestui grup 
de complexe, cu o distanţă, asemănător comple-
xelor de mari dimesniuni, de cca. 60 m între ele. 
Destinaţia iniţială a gropilor este greu de stabilit 
în cursul săpăturilor arheologice. Gropile cu profil 
tronconic sunt considerate, în cutuma arheologică, 
gropi de provizii. Bineînţeles însă că și alte tipuri de 
gropi puteau fi folosite cu această destinaţie. Până 
la o analiză aprofundată am considerat ca fiind 
de provizii cele clasice, cu profil tronconic. Dacă 
marcăm gropile tronconice pe planul de săpătură 
putem observa că, la mijlocul suprafeţei săpate, 
unde se concentrează celelalte tipuri de gropi, aces-
tea lipsesc. 

La cca. 120 m de prima grupare de complexe, 
până la capătul estic al sitului, apar alte trei gru-
pări, cu distanţe de 20 m între ele. Între aceste trei 

Tabelul 1. Complexe clasificate după funcţionalitate și apariţia lor pe amplasamentele grupărilor de complexe. / Table 1. 
Archaeological features sorted by functionality and groupings.

Tipuri de complexe Grup 1 Grup 2.1. Grup 2.2. Grup 2.3.

Groapă de stâlp 9 buc. (2, 3, 20, 21, 
34, 37, 44, 190, 191) 

5 buc. (76, 77, 
81, 83, 85)

1 buc. (112) 1 buc. (118)

Groapă de provizii 
tronconică

16 buc. (1, 4, 5, 6, 9, 
11, 18, 22, 36, 38, 39, 
42, 43, 48, 196, 197)

7 buc. (58, 66, 
78, 91, 92, 113, 
167)

1 buc. (99) 3 buc. (127, 132, 149,)

Groapă cu 
funcţionalitate 
nestabilită

38 buc. (7, 8, 10, 12, 
13–14, 15, 16, 17, 19, 
23, 24, 26, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 35, 40, 41, 
45, 46, 47, 49, 51, 63, 
54, 189, 192, 193, 
194,195, 198, 199, 
200, 201) 

26 buc. (55, 56, 
57, 59, 60, 62, 
63, 64, 65, 67, 
68, 79, 82, 86, 
87, 90, 96, 97, 
98, 114, 115, 
116, 166, 169, 
179, 185) 

12 buc. (100, 
101, 102, 103, 
105, 106, 108, 
109, 110, 111, 
117, 123)

35 buc. (119, 122, 130, 131, 
133, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 
148, 150, 151, 152, 153, 
154, 157, 161, 163, 164, 
165, 172, 174, 175, 176, 
183)

Fântână 2 buc. (25, 27) 2 buc. (170, 186) 2 buc. (125, 158)

Complexe de mari 
dimensiuni

3 buc. (50, 52, 187) 1 buc. (84) 7 buc. (121, (155, 160, 173, 
177, 182, 184)

Locuinţe - 6 buc. (61–70, 
69–73–74, 89, 
171, 180, 181)

2 buc. (107, 
159)

Cuptor exterior 1 buc. (71–72–
75)

Ritualica? 95

Total complexe 181 68 49 16 48



223

grupări din urmă se pot constata diferenţe privind 
dispunerea în plan a complexelor. 

La gruparea II.1., cu 49 complexe, putem 
observa o concentrare de șase locuinţe într-un areal 
relativ restrâns (Pl. 4: 1). Locuinţele sunt rectangu-
lare cu excepţia uneia, care este ovală (Cx 61–70) 
și toate au podeaua dreaptă. Trei dintre ele sunt 
orientate est-vest și celelalte trei nord-sud. Pe baza 
materialului arheologic descoperit în umplutura 
complexelor nu putem să apreciem dacă orientă-
rile diferite înseamnă implicit și o diferenţă crono-
logică. Acestui grup îi aparţin și două fântâni, cu 
o distanţă considerabilă de 55 m între ele. Putem 
observa că cele două fântâni au fost săpate într-o 
zonă mai joasă, Cx 170 în apropierea locuinţei 171, 
iar Cx 186 la o distanţă mare de grupul de locu-
inţe, astfel că nu se poate pune în legătură directă 
cu acestea. Gropile de provizii cu profil tronconic 
apar câte una în apropierea locuinţelor 89 (Cx 78) 
și 180 (Cx 167), celelalte cinci sunt grupate la o 
distanţă de 30 m de grupul de locuinţe. 

Gruparea II.2. este caracterizată prin 16 com-
plexe răsfirate, din care două locuinţe și o groapă 
de provizii (Pl. 4:2). Cele două locuinţe, asemănă-
tor celor din grupul II.1. sunt orientate nord-sud 
(107) și est-vest (159), având o distanţă de 23 m 

între ele. Groapa de provizii cu secţiune tronco-
nică (99) nu poate fi pusă în legătură cu locuin-
ţele, aceasta fiind la 30 m de la cea mai apropiată 
locuinţă.

Gruparea II.3., cu 48 de complexe, are caracte-
ristici asemănătoare cu gruparea I prin lipsa locu-
inţelor și prezenţa complexelor neregulate de mari 
dimensiuni, grupate în două blocuri cu o distanţă 
de 55 m între ele (Pl. 5). Cele două fântâni sunt 
pe aceleași linie, asemănător celorlalte grupări, însă 
gropile de provizii sunt doar trei, fără vreun sistem 
observabil în dispunerea lor. 

În cadrul prezentului studiu ne vom concentra 
pe analiza celor opt locuinţe cercetate de noi. Cu 
excepţia Cx 61–70 toate au formă rectangulară, cu 
colţurile rotunjite. Putem observa că, din punct de 
vedere a suprafeţelor (Tabel 2.), sunt diferenţe con-
siderabile, cea mai mică este de 6,71 m2, cea mai 
mare de 13,68 m2. Aceste diferenţe mari rezultă 
de fapt din lungimea locuinţelor, lăţimea lor vari-
ind între 2,20–2,40 m cu excepţia Cx 61–70 cu 
2,02 m și Cx 107 cu 2,70 m. Cea mai importantă 
caracteristică pentru locuinţele de la Timișoara 
sunt vetrele de pe podea și cuptoarele ovale sco-
bite în perete, alimentate din locuinţe, cu nivelul 
vetrei mai ridicat decât podeaua locuinţelor. După 

Tabelul 2. Locuinţele cercetate cu dimensiuni și cu principalele caracteristici. / Table 2. )e dwellings that were researched 
and their main characteristics. 

Locuinţa Dimensiuni Suprafaţă Dotări Inventar specific

Cx 61–70 433 × 202 cm 8, 74 m2 – un cuptor adosat, cu dimensiuni de 110 × 80 cm, 
pe peretele nordic

Cx 69-Cx 
73- Cx 74

508 × 240 cm 12, 1 m2 – o vatră ovală, de 53 × 50 cm, în mijlocul locuin-
ţei
– cuptor oval adosat, gura la conexiunea cu locu-
inţa este lată de 24 cm, lungimea a fost probabil în 
jur de 120 cm, lăţimea maximă de 102 cm
– groapă de provizii în colţul nord-estic

– în colţul nord-estic 
a fost descoperită o 
râșniţă cu două pietre 
cu diametre de 40 cm. 

Cx 89 360 × 220 cm 7, 92 m2 – cuptor adosat pe latura vestică, gura are o 
lăţime de 40 cm la peretele locuinţei, cuptorul de 
110 × 100 cm
– în apropierea cuptorului, în partea vestică a 
locuinţei, pe podea, s-a conturat o vatră ovală de 
70 × 48 cm
– groapă de provizii în colţul nord-vestic, cu 
diametul de 46 cm, tronconică în secţiune, cu 
adâncimea de 65 cm de la podeaua locuinţei și cu 
diametrul de 76 cm la fund

Cx 171 305 × 220 cm 6, 71 m2 – pe axul de mijloc al locuinţei, pe podea, au fost 
descoperite urmele a două vetre aproximativ ovale 
cu dimensiuni de 46 × 28 cm și 46 × 24 cm

-în partea vestică a 
complexului au fost 
descoperite mai multe 
vase sparte pe loc și o 
fusaiolă

Cx 180 320 × 240 cm 7, 68 m2 -în partea nord-estică 
a fost descoperită o 
piatră de râșniţă cu 
diametrul de 40 cm
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părerea nostră, aceste cuptoare au fost folosite con-
comitent cu existenţa locuinţelor și nu au fost sco-
bite în perete după abandonarea lor locuinţa func-
ţionând doar ca groapă de deservire. 

Analogiile pentru locuinţele cu vetre pe podea 
și cuptor scobit în perete apar în Câmpia Tisei. 
Până în 1990 așezările din sec. IV-V din Câmpia 
Tisei au fost cercetate pe suprafeţe mici. La Doboz-
Homokgödöri tábla, într-o lutărie, au fost salvate 
câteva complexe, printre care o singură locuinţă 
rectangulară, cercetată parţial, cu o lungime de 
3,35 m, cu o vatră de 30x50  cm pe podea1. Tot 
la Doboz, la partea de hotar Hajdúírtás, au fost 
cercetate două locuinţe rectangulare cu vetre pe 
podea, dintre care una cu cuptor săpat în perete2. 
La Tápé–Széntéglaégető au fost menţionate trei 
locuinţe rectangulare, de dimensiuni relativ mici 
(4: 2,7x3,2  m, 6: 2,7  ×  3,5  m, 8: 2,2  ×  2,2 m) 
dintre care două aveau cuptor scobit în perete3. 
Aproape identice cu locuinţele săpate de noi la 
Timișoara sunt cele de la Tiszaeszlár-Bashalom. 
Din cele șase locuinţe rectangulare, cinci au cuptor 
scobit în perete și unele mai au și vetre lipite pe 
podea4. În secolul al V-lea a fost datată o așezare la 
Tiszavasvári-Városföldje Jegyző tag, unde, în locu-
inţe, apar atât cuptoare ovale adosate cât și vetre 
pe podea. Suprafaţa locuinţelor oscilează între 
10,5 și 13,5 m2 cu menţiunea că laturile scurte 
sunt de cca. 3 m, diferenţele de suprafaţă, ca și la 
Timișoara, rezultând din lungimea locuinţelor5. 

Cercetarea arheologică a așezărilor din seco-
lele 4–5 d. Hr. din Câmpia Tisei au luat un avânt 
deosebit începând cu anii 1990, odată cu începe-
rea construcţiei autostrăzilor din Ungaria. Au fost 
săpate milioane de metri pătraţi, dar de cele mai 

1 Meggyesi 1989, 86.
2 Kovalovszki 1989, 127–129.
3 Vörös 1992, 27.
4 Kovalovszki 1980, 26.
5 Istvánovits 1999, 173–175.

multe ori rezultatele au rămas până acum doar în 
stadiu de raport sau publicaţie preliminară. Pe baza 
acestor informaţii putem totuși să discutăm despre 
câteva analogii cu locuinţele cercetate de noi pe 
centura Timișoarei. 

La Szeged-Kiskundorozsma Nagyszék au fost 
cercetate peste 4 hectare cu peste 1500 de complexe 
dintr-o așezare sarmatică. Din cele 19 locuinţe rec-
tangulare adâncite în pământ, cu dimensiuni vari-
abile între 3–4 × 2–4 m, în trei au fost descoperite 
instalaţii de foc6. Faza din secolele 4–5 a așezării 
este, din punct de vedere planimetric, separată de 
faza mai timpurie, are cca. 80 complexe, însă pozi-
ţia locuinţelor cu instalaţii de foc nu a fost analizată 
în raportul preliminar7. La Kecskemét-Belsőnyír, 
poziţia cuptorului în locuinţa 30 este diferită faţă 
de cea de la Timișoara. În acest caz, cuptorul de 
120 × 130 cm a fost placat cu fragmente ceramice 
și a fost construit lângă peretele nordic, în interio-
rul locuinţei, cu vatra la același nivel cu podeaua. 
Asemănător cazului precedent, în locuinţa 80 a 
fost descoperit un cuptor reînnoit de două ori8. 

Pe centura Budapestei au fost semnalate locu-
inţe din epoca hunică dotate cu instalaţii de foc 
la Ecser Sit 69 și la Vecsés–67 Lh.10. Pe autostrada 
M43, la est de Szeged, la Óföldeák-Űrmös, a fost 
evidenţiată o așezare cu caracteristici asemănătoare 
celei studiate de noi. Este surprinzător de mic 
numărul cuptoarelor exterioare iar la locuinţele 
rectangulare, care sunt dispuse pe două rânduri, au 
fost adosate cuptoare săpate în pereţi11. Datorită 
săpăturilor cu suprafeţe întinse publicarea acestora 
rămâne mult în urma cercetărilor de teren, astfel, 
unele informaţii le avem doar din rapoarte. La 

6 Szalontai–Tóth 2000, 62.
7 Pintye et alii 2004, 217. 
8 Gallina 1999, 155. 
9 Patay–Fekete 2006, 16.
10 Rácz 2005, 302.
11 Balogh et alii 2009, 21.

Locuinţa Dimensiuni Suprafaţă Dotări Inventar specific

Cx 181 580 × 236 cm 13, 68 m2 – în mijlocul locuinţei se poate observa o ușoară 
alveolare cu multă cenușă
– în jumătatea nordică s-au conturat pe podea 
două vetre, una circulară cu diametrul de 45 cm, 
cealaltă ovală cu dimensiuni de 48 × 39 cm 
– pe latura estică a locuinţei a fost săpat în perete 
un cuptor circular, cu diametrul de 110 cm, ali-
mentat din locuinţă.

Cx 107 480 × 270 cm 12, 96 m2 – în mijlocul locuinţei s-a conturat o vatră ovală, 
de 76 × 28 cm

Cx 159 420 × 240 cm 10, 08 m2 – în partea vestică este o groapă de provizii circu-
lară, cu diametrul de 150 cm, care se adâncește cu 
60 cm

– pe podeaua locuinţei 
au fost descoperite câ-
teva vase sparte pe loc
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Dusnok, din 23 de locuinţe, doar una singură are 
cuptor și alte trei au vetre pe podea. Din păcate, 
cronologia internă a așezării nu a fost studiată, 
fiind precizată doar o datare generală de epoca sar-
matică târzie-epocă hunică12. La Kunszállás-Péter 
tanya au fost surprinse trei locuinţe, din care una 
cu un cuptor în interior13, la Hajdúnánás Zsuzsika 
tanya au fost parţial cercetate două locuinţe cu lăţi-
mea de 2,5 m, orientate est-vest, în colţul nord-
estic al uneia dintre ele fiind descoperită plita unui 
cuptor14. La Kiskunfélegyháza-Félegyházi tanyák, 
într-o locuinţă rectangulară cu un cuptor adosat, 
pe podea a fost descoperită o râșniţă15. La Vecsés-
Gyáli csatorna, din patru locuinţe rectangulare 
sarmatice, în trei au fost semnalate cuptoare ado-
sate la colţuri16. O locuinţă sarmatică rectangulară, 
cu colţurile rotunjite și un cuptor adosat cu vatra 
lipită cu fragmente ceramice, a fost semnalată de la 
Kiskunhalas-Alsószállás II. Din păcate nu a putut 
fi cercetată integral, prin urmare nu dispunem de 
detalii privind datarea și sistemul de construcţie17. 
Într-un singur caz a fost semnalată existenţa unui 
posibil cuptor pietrar. La Nyíregyháza-Csorda-
Páskum, într-o locuinţă, a fost descoperită o vatră, 
care, după părerea autorului publicaţiei, poate fi 
una temporară iar în alte două locuinţe au fost 
găsite pietre disparate, care au fost interpretate ca 
urme ale unor cuptoare pietrar18.

Identificarea analogiilor apropiate teritorial 
pentru cuptoarele de la Timișoara-Situl 3 este difi-
cilă din pricina săpăturilor de dimensiuni relativ 
reduse din Banatul românesc. La nivelul anului 
2015 au fost semnalate în total 195 de complexe 
din diferite așezări, din care 48 la Arad-Barieră și 
63 la Timișoara-Freidorf19. În apropierea așeză-
rii cercetate de noi, la Timișoara-Freidorf, au fost 
cercetate locuinţe adâncite în pământ cu instalaţii 
de foc. În comparaţie cu așezarea studiată de noi, 
unele locuinţe au dimensiuni mai reduse (B3–2,4 
x2,1 m), altele sunt asemănătoare celor cercetate 
de noi (Cx 25/2006 lungime de 5,75 m) și, într-un 
caz, vatra de pe podeaua locuinţei a fost amenajată 
peste un pat de pietre de râu20.

În urma analizei noastre putem concluziona 
că locuinţele cu cuptoare scobite în pereţi apar în 

12 Mészáros 2010, 200.
13 Deák 2010, 259.
14 Szabó 2009, 195.
15 Székely 2009, 212.
16 Ottományi 2004, 290.
17 Herendi 2012, 255.
18 Pintye 2016, 108.
19 Grumeza 2015, 80.
20 Benea 1996, 154–155; Mare et alii 2006, 16–18.

cadrul așezărilor din Câmpia Tisei din secole IV-V. 
Până în perioada menţionată, instalaţiile de foc 
erau caracteristice pentru locuinţele sarmatice din 
Câmpia Tisei21, doar în câteva cazuri fiind desco-
perite vetre de foc în interiorul locuinţelor din sec. 
II-III22 însă asociaţia cu un cuptor scobit în perete 
nu a fost cunoscută. 

În perioada care urmează, secolele IV-V, pentru 
locuinţele din mediul gepidic, iar nu sunt caracte-
ristice instalaţiile de foc, însă putem menţiona două 
excepţii. În Transilvania a fost creionat un grup de 
așezări unde apar cuptoare din piatră în interiorul 
locuinţelor23. Explicaţia poate fi o diferenţă crono-
logică ușoară, acestea fiind databile în fazele târzii 
ale locuirii gepidice. Un grup de 15 locuinţe cu 
instalaţii de foc a fost cercetat pe valea mijlocie a 
Tisei, la Rákóczifalva, fiind interpretate drept un 
cartier cu caracter industrial24. Aceste locuinţe au 
cuptoare adosate, săpate în pereţii locuinţelor, în 
mod foarte asemănător cu cele de la Timișoara și, 
în câteva cazuri, apar și vetre pe podea în mijlo-
cul locuinţelor. În unele locuinţe apar doar aceste 
vetre. Aceste complexe sunt grupate la marginea 
estică a suprafeţei cercetate. După părerea autoarei, 
această situaţie poate fi rezultat al unei diferenţe 
cronologice sau de funcţionalitate (de exemplu 
zonă de ateliere). Din păcate, până la prelucrarea 
materialului arheologic care provine din aceste 
locuinţe, o datare mai restrânsă nu este posibilă. 

În cadrul instalaţiilor de foc din locuinţe tre-
buie să facem diferenţierea dintre cuptoarele pie-
trar, vetrele de pe podeaua locuinţelor și cuptoarele 
ovale scobite în pereţii locuinţelor cu vatra la un 
nivel mai ridicat decât podeaua locuinţelor. Recent 
au fost cartate de către Soós Eszter locuinţele cu 
instalaţii de foc din Bazinul Tisei Superioare din 
secolele IV-V d. Hr., cu analogii în așezările Sântana 
de Mureș-Cerneahov din estul Transilvaniei25. Pe 
baza cartării menţionate, putem observa că în zona 
din vecinătatea nordică, preponderent germanică, 
a blocului de așezări sarmatice, sunt prezente cup-
toarele pietrar, pe când acestea, cu excepţia nesi-
gură de la Nyíregyháza-Csorda-Páskum26, lipsesc 
din arealul blocului sarmatic. Cuptoarele din pia-
tră sunt caracteristice culturii Sântana de Mureș-
Cerneahov, ele aparând în majoritatea locuinţelor 

21 Vaday 2004, 214; Soós 2019, 701.
22 Kompolt (Vaday et alii 1999, 198), Gyál (Zsoldos 2008, 
217), Dunakeszi vatră împrejmuită cu pietre (Kővári–Tetta-
manti 2003, 159)
23 Gindele 2019, 649, Karte 8. 
24 Masek 2015, 422; Masek 2019, 682. 
25 Soós 2019, 719, Abb.9.
26 Pintye 2016, 108.
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cercetate pe teritoriul României27. Vetre pe pode-
lele locuinţelor adâncite în pământ apar pe par-
cursul epocii romane târzii în Europa centrală, 
de exemplu în mediul sueb la Zlechov28 sau în 
cultura Przeworsk, la începutul secolului V, la 
Olewin, unde locuinţele se aseamănă foarte mult 
cu cele săpate de noi, însă lipsesc cuptoarele ado-
sate29. Rămâne deschisă problematica cuptoarelor 
săpate în pereţii locuinţelor, care apar în Câmpia 
Tisei, limitat la perioada de la sfârșitul secolului 
IV-secolul V, fără antecedente în secolele anteri-
oare și fără continuitate clară în perioada clasică 
gepidică. Analogii pentru această tehnică de con-
strucţie putem găsi în spaţiul locuit de dacii liberi 
din Muntenia la Mătăsaru30 și din secolul IV de la 
Șirna31, însă, din păcate, din cauza stadiului publi-
cării, nu cunoaștem detalii despre aceste cuptoare. 
O largă răspândire va cunoaște acest tip de cuptor 
începând din a doua jumătate a secolului VI în 
mediul slav, atât în cultura Praga cât și la Dunărea 
de Jos sau la est de Carpaţi32.

În urma analizei noastre putem trage conclu-
zia că instalaţiile de foc în locuinţele din Câmpia 
Tisei apar pe parcursul secolelor II-III doar în 
cazuri izolate, sub forma unor vetre. În perioada 
de la sfârșitul secolului IV și în prima jumătate a 
secolului V, vetrele încep să apară în număr mai 
mare și sunt amenajate cuptoare scobite în pere-
ţii locuinţelor. În rapoartele de săpătură apar în 
trei cazuri cuptoare clădite pe podeaua locuinţe-
lor (Kecskemét-Belsőnyír, Kunszállás-Péter tanya, 
Hajdúnánás-Zsuzsika tanya). În aceste cazuri, 
credem că publicarea detaliată a rezultatelor ne va 
aduce lămuriri suplimentare privind acest tip de 
instalaţii, care, dacă nu sunt identificate bucăţi din 
boltă, pot fi interpretate drept vetre. Întrebarea de 
bază care o putem pune este dacă apariţia unui nou 
stil de construcţie a instalaţiilor de foc, prin cup-
toare adosate și vetre pe podea, înseamnă apariţia 
unei noi populaţii în Câmpia Tisei sau noul stil 
de construcţie aste adaptat de populaţia locală în 
urma unor influenţe din exteriorul mediului cul-
tural local. După părerea noastră, apariţia instala-
ţiilor de foc prezentate poate fi pusă în legătură cu 
pătrunderea unor noi populaţii în epoca premergă-
toare a dominaţiei hunice și în epoca hunică, care 
dealtfel aduc elemente noi și în cultura materială 
la nivelul ceramicii sau în obiceiurile funerare. 

27 Ioniţă 1966, 195.
28 Zeman 2007, 106.
29 Abramek 1998, 212–213.
30 Bichir 1984, 11. 
31 Olteanu et alii 1993, 347.
32 Šalkovský 2001, 102–103.

Cunoașterea cât mai detaliată a acestui fenomen la 
nivelul așezărilor este condiţionată în primul rând 
de publicarea rezultatelor săpăturilor, la care con-
tribuim și noi cu prezentul studiu preliminar des-
pre Situl 3 de pe Varianta Ocolitoare Sud a muni-
cipiului Timișoara. 
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Pl. 1. 1. Varianta Ocolitoare Sud a municipiului Timişoara cu marcarea zonei cercetate de noi; 2. Detaliu cu traseul 
drumului la sud de Giroc şi situl 3. / Pl.1.1. )e southern bypass road of Timişoara and the researched area.2; Detail of route 
south of the Giroc village and Site 3
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Pl. 4. Detaliu plan general cu grupările de complexe II.1 (1) şi II.2. (2). (galben închis: locuinţe adâncite în pământ, roşu: 
gropi de provizii tronconice, albastru: fântâni, verde: complexe de mari dimensiuni cu funcţionalitate incertă). / Pl.4. 
Detailed plan of the first group of features II.1 (1) and II.2. (2) (dark yellow: sunken dwellings; red: conical storage pits; blue: 
wells; green: large features of unknown functionality). 
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Pl. 6. Locuinţe adâncite în pământ cu instalaţii de foc de pe Varianta Ocolitoare Sud a Timişoarei sit 3. / Pl. 6. Sunken 
dwellings with fire implements found on Site 3 of the Timişoara Southern Bypass road.
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Pl. 7. Locuinţe adâncite în pământ cu instalaţii de foc de pe Varianta Ocolitoare Sud a Timişoarei sit 3. / Pl. 7. Sunken 
dwellings with fire implements found on Site 3 of the Timişoara Southern Bypass road.
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Pl. 8. Locuinţe adâncite în pământ cu instalaţii de foc de pe Varianta Ocolitoare Sud a Timişoarei sit 3. / Pl. 8. Sunken 
dwellings with fire implements found on Site 3 of the Timişoara Southern Bypass road.
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Pl. 9. Locuinţe adâncite în pământ cu instalaţii de foc de pe Varianta Ocolitoare Sud a Timişoarei sit 3. / Pl. 9. Sunken 
dwellings with fire implements found on Site 3 of the Timişoara Southern Bypass road.
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Pl. 10. Răspândirea locuinţelor adâncite în pământ cu instalaţii de foc din Câmpia Tisei (cerc negru–vatră; cerc roşu–
cuptor scobit în perete; semicerc roşu–cuptor interior): 1. Doboz – Hajdúírtás (Kovalovszki 1989, 127–129) vatră; 2. 
Doboz-Homokgödöri tábla (Meggyesi 1989, 86) vatră, vatră + cuptor scobit în perete; 3. Dusnok (Mészáros 2010, 200) 
vatră + cuptor scobit în perete; 4. Ecser Sit 6 (Patay–Fekete 2006, 16) vatră; 5. Kecskemét-Belsőnyír (Gallina 1999, 155) 
cuptor clădit în interiorul locuinţei; 6. Kiskunfélegyháza-Félegyházi tanyák (Székely 2009, 212) cuptor scobit în perete; 
7. Kiskunhalas-Alsószállás II. (Herendi 2012, 255) cuptor scobit în perete; 8. Kunszállás-Péter tanya (Deák 2010, 259) 
cuptor interior; 9. Hajdúnánás Zsuzsika tanya (Szabó 2009, 195) cuptor interior; 10. Nyíregyháza-Csorda-Páskum 
(Pintye 2016, 108) vatră şi cuptoare pietrar?; 11. Óföldeák-Űrmös, M43 9–10. Lelőhely (Balogh et alii. 2009, 21) vatră 
+ cuptor scobit în perete; 12. Pişcolt-Lutărie (Gindele 2010, 96) cuptor scobit în perete; 13. Szeged-Kiskundorozsma 
Nagyszék (Szalontai–Tóth 2000, 62; Pintye et alii. 2004, 217) vatră; 14. Tápé–Széntéglaégető (Vörös 1992, 27) vatră + 
cuptor scobit în perete; 15. Timişoara-Freidorf (Benea 1996, 154–155; Mare et alii. 2006, 16–18) vatră; 16. Giroc, Situl 
3, vatră+ cuptor scobit în perete; 17. Tiszaeszlár-Bashalom (Kovalovszki 1980, 26) vatră + cuptor scobit în perete; 18. 
Tiszavasvári-Városföldje Jegyző tag (Istvánovits 1999, 173–175) .vatră + cuptor scobit în perete; 19. Vecsés–67 Lh. (Rácz 
2005, 302) vatră; 20. Vecsés, Gyáli csatorna (Ottományi 2004, 290) cuptor scobit în perete. / 
Pl. 10. Map of sunken dwellings with fire implements from the Tisza Plain (red circle–hearth; red cirle–stove carved in the 
dwelling’s wall; red semicircle – interior stove): 1. Doboz – Hajdúírtás (Kovalovszki 1989, 127–129) hearth; 2. Doboz-
Homokgödöri tábla (Meggyesi 1989, 86) hearth, hearth + stove carved in the dwelling’s wall; 3. Dusnok (Mészáros 2010, 200) 
hearth + stove carved in the dwelling’s wall; 4. Ecser Site 6 (Patay–Fekete 2006, 16) hearth; 5. Kecskemét-Belsőnyír (Gallina 
1999, 155) stove built inside the dwelling; 6. Kiskunfélegyháza-Félegyházi tanyák (Székely 2009, 212) stove carved in the 
dwelling’s wall; 7. Kiskunhalas-Alsószállás II. (Herendi 2012, 255) stove carved in the dwelling’s wall; 8. Kunszállás-Péter 
tanya (Deák 2010, 259) interior stove; 9. Hajdúnánás Zsuzsika tanya (Szabó 2009, 195) interior stove; 10. Nyíregyháza-
Csorda-Páskum (Pintye 2016, 108) hearth and stone hearth?; 11. Óföldeák-Űrmös, M43 9–10. Lelőhely (Balogh et alii. 
2009, 21) hearth + stove carved in the dwelling’s wall; 12. Pişcolt-Lutărie (Gindele 2010, 96) stove carved in the dwell-
ing’s wall; 13. Szeged-Kiskundorozsma Nagyszék (Szalontai–Tóth 2000, 62; Pintye et alii. 2004, 217) hearth; 14. Tápé–
Széntéglaégető (Vörös 1992, 27) hearth + stove carved in the dwelling’s wall; 15. Timişoara-Freidorf (Benea 1996, 154–155; 
Mare et alii. 2006, 16–18) hearth; 16. Giroc, Site 3, hearth + stove carved in the dwelling’s wall; 17. Tiszaeszlár-Bashalom 
(Kovalovszki 1980, 26) hearth + stove carved in the dwelling’s wall; 18. Tiszavasvári-Városföldje Jegyző tag (Istvánovits 1999, 
173–175) hearth + stove carved in the dwelling’s wall; 19. Vecsés–67 Lh. (Rácz 2005, 302) hearth; 20. Vecsés, Gyáli csatorna 
(Ottományi 2004, 290) stove carved in the dwelling’s wall.


