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CAP.I. INTRODUCERE  

I.1. Obiectivele studiului  

Studiul de faţă reprezintă fundamentarea istorică a delimitării siturilor arheologice și a 

zonelor de protecție ale acestora, pentru documentaţia de urbanism: Plan Urbanistic General 

Comuna Tomești (jud. Timiș).  

Obiectivul general este identificarea, descrierea, instituirea şi delimitarea zonelor cu 

patrimoniu arheologic şi a zonelor de protecţie a acestora.  

Un alt scop îl reprezintă stabilirea unor reglementări integrate prin grade de protecţie, 

restricţii și permisivităţi de intervenţie, incluse în Regulamentul Local de Urbanism, prin care să se 

asigure:  

a. Păstrarea cadrului natural sau construit a siturilor arheologice prin diminuarea sau 

înlăturarea factorilor de agresiune şi prin autorizarea executării lucrărilor de construire şi orice 

alte intervenţii care afectează solul şi subsolul, situl sau zonele lor de protecţie, numai pe baza 

avizului Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor sale deconcentrate, conform prevederilor 

legale;  

b. Păstrarea sau salvarea şi punerea în valoare a potenţialului cultural al siturilor 

arheologice, prin instituirea obligatorie de cercetări arheologice preventive sau, după caz, 

supraveghere arheologică, pentru orice lucrare care afectează solul în aceste zone, anterior 

începerii lucrărilor de construire, indiferent dacă se execută în intravilanul sau extravilanul 

localităţilor şi indiferent de forma de proprietate a terenului.  

Necesitatea celor de mai sus rezidă din situația existentă, deoarece PUG-ul la care facem 

referire, nu a avut la bază un studiu de fundamentare pentru patrimoniul arheologic și nu a 

beneficiat decât într-o mică măsură de atenția cercetării arheologice până acum, motiv pentru 

care identificarea, delimitarea și protejarea acestuia prin reguli specifice, nu s-a realizat. 

I.2. Baza legislativă  

» Legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare  

» Ordinul MLPAT nr.13N/ 1999 ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al 

planului urbanistic general  

» Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism  

OMLPAT nr. 21N/2000, Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism  

» Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – secţiunea a 

III-a – zone protejate  

» Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările 

ulterioare  

» Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 republicată privind protecţia patrimoniului arheologic şi 

declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional cu modificările şi completările 

ulterioare  

» Dispoziţia Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 4300-VN/03.11.2005 privind unele măsuri pentru 

îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării completată cu Dispoziţia Ministerului Culturii şi 

Cultelor nr. 5596-VN/01.08.2007 

» Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare 
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CAP.II. CADRUL NATURAL 

II.1. Amplasare și ilustrarea perimetrelor de extindere 

Comuna Tomești este amplasată în extremitatea estică a județului Timiș (Fig.1), reședința 

de comună aflându-se la circa 12 km SV față de orașul Făget. Cea mai importantă cale de 

transport care leagă comuna de marile orașe din zonă (Făget, Deva, Timișoara) o reprezeintă DJ 

684, drum care străbate comuna pe axa N-S, trecând prin toate localitățile aparținătoare, cu 

excepția localității Luncanii de Sus, accesibilă pe DC 117. Prin DJ 684 localitățile se leagă de 

DN68A la Coșava, sau prin Curtea sau pe DC 108 ieșind pe același drum național la Margina, la 

vest de această localitate aflându-se și racordul recent înființatei autostrăzi A1.  

Pe lângă centrul de comună reprezentat de localitatea Tomești, comuna mai cuprinde 

alte cinci localități, Românești, Baloșești, Colonia Fabricii (Colonia Tomești), Luncanii de Jos și 

Luncanii de Sus.  

 
Fig. 1. Harta județului Timiș cu marcarea hotarului comunei Tomești 

Comuna Tomești se învecinează în partea sa de nord cu comuna Curtea, la est cu limitele 

comunei Pietroasa, în colțul de sud-est cu judeţul Hunedoara, la sud cu judeţul Caraş-Severin 
(comuna Rusca Montană), la sud-vest cu comuna Nădrag, iar la vest cu comuna Fârdea şi satele 

Jupîneşti şi Brăneşti aparţinând oraşului Făget (Fig.2). 
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Fig. 2. Hotarul comunal Tomești (marcat cu galben) cu indicarea perimetrelor investigate “Tomești-P.U.G.” 

(marcate cu roșu). Imagine satelitară prelucrată (sursă imagine: Google EarthTM) 

»Perimetrele de cercetare “Tomești-P.U.G” 

 Zonele vizate de evaluarea potențialului arheologic, aflate în prelungirea vechilor vetre 

ale localităților sau la anumite distanțe de acestea sunt reunite în perimetrul general pe care îl 

vom denumi în întregul studiu “Tomești-P.U.G.” (Fig. 3-17). 

Perimetrul “Tomești-P.U.G.” include zonele construite din cadrul hotarului comunal 

(vetrele localităților), dar și unele spații rămase neafectate de intervențiile umane din zonă din 

perioada modernă și contemporană, pe care echipa noatră le-a putut verifica non-invaziv. Este 

vorba despre 18 perimetre distincte, a căror suprafață, optimă pentru evaluare, ocupă în jur de 

80 ha, fiind acoperită de terenuri agricole, pășuni, fânețe, pădure, livezi sau albia râului Bega și 

a unor pâraie afluente acesteia. 
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»Imagini de suprafață din cadrul perimetrelor: 

Perimetre din zona localității Românești 

 
Fig. 3. Perimetrul „Românești N” vedere de pe situl arheologic Românești “Dumbrăvița” (Ob.1)  

(coordonate GPS foto: 45°49'1.67"N; 22°19'14.48"E) 

 

 
Fig. 4. Perimetrul „Românești V” vedere din interior, spre N 

(coordonate GPS foto: 45°48'50.33"N; 22°18'33.80"E) 
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Fig. 5. Perimetrul „Românești-Mănăstirea Izvorul Miron” vedere din curtea mănăstirii 

(coordonate GPS foto: 45°49'8.73"N; 22°19'27.25"E) 

 

Perimetre din zona localității Tomești 

 
Fig. 6. Perimetrul „Tomești V” vedere dinspre V (coordonate GPS foto: 45°47'8.66"N; 22°18'13.93"E) 
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Fig. 7. Perimetrul „Tomești N”  vedere de lângă podul ce traversează râul Bega  

(coordonate GPS foto: 45°47'34.02"N; 22°18'29.21"E) 

 

Perimetre din zona localității Baloșești 

 

Fig. 8. Perimetrul „Baloșești V” vedere din zona cimitirului spre E  
(coordonate GPS foto: 45°46'48.30"N; 22°17'9.77"E) 
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Perimetre din zona localității Colonia Fabricii 

 

Fig. 9. Perimetrul „Colonia Fabricii N”  (coordonate GPS foto: 45°46'6.89"N; 22°18'38.81"E) 
 

Perimetre din zona Complexului turistic Valea lui Liman 

 

Fig. 10. Perimetrul „V. lui Liman N” vedere din zona terenului de fotbal spre NV  
(coordonate GPS foto: 45°45'19.68"N; 22°19'42.29"E) 
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Fig. 11. Perimetrul „V. lui Liman S” (coordonate GPS foto: 45°45'4.44"N; 22°19'35.73"E) 

 

Perimetre din zona localității Luncanii de Jos 

 

Fig. 12. Perimetrul „Luncanii de Jos S” (coordonate GPS foto: 45°42'50.87"N; 22°18'39.24"E) 
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Fig. 13. Perimetrul „Luncanii de Jos-Complexul între ape”   
(coordonate GPS foto: 45°43'12.70"N; 22°22'15.99"E) 

 

 
Fig. 14. Perimetrul „Luncanii de Jos-Valea Glocot”  

(coordonate GPS foto: 45°42'36.02"N; 22°18'50.67"E) 
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Perimetre din zona localității Luncanii de Sus 

 
Fig. 15. Perimetrul „Luncanii de Sus V” vedere dinspre SV, de pe DC 116  

(coordonate GPS foto: 45°44'14.41"N; 22°18'6.11"E) 
 

 
Fig. 16. Perimetrul „Luncanii de Sus SV” vedere dinspre NE, de pe DC 116 

(coordonate GPS foto: 45°44'23.48"N; 22°18'25.68"E) 
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Fig. 17. Perimetrul „Luncanii de Sus-Mănăstire” (coordonate GPS foto: 45°44'20.04"N; 22°18'57.25"E) 
 

II.2. Scurtă descriere geografică a zonei 

Geografic, hotarul comunei Tomești se încadrează unității Munților Poiana Ruscă, 
relieful având însă un aspect variat, pornind de la zonele mai joase aflate spre limita nordică a 

grupei montane și urcând semnificativ înspre centrul unității de relief. 

 
Fig. 18. Hotarul comunei Tomești  și delimitarea munților Poiana Ruscă (MNT) 

Astfel, suprafețele evaluate au un aspect  foarte diferit, formele evoluând de la zonă sub 
colinară și albii ale unor cursuri de apă, și până la versanți abrupți specifici zonei de munte. Cea 

mai joasă zonă, cu cote în jurul valorii de 200 m altitudine se află în nordul hotarului, în dreptul 
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localității Românești. Aici, dar și în zona localității Tomești,  suprafețele evaluate se prezintă sub 

forma unor terase fluviale plane sau versanți cu pantă domoală, cu potențial arheologic destul de 
ridicat, dovadă fiind tocmai prezența în zona Românești a mai multor obiective arheologice 

reperate. Cu cât înaintează spre S, suprafața hotarului se înalță în mod considerabil, perimetrele 
verificate în dreptul localității Luncanii de Sus (singura localitate a comunei plasată pe deal și nu 

pe vale) fiind amplasate pe panta unor versanți în jurul cotei de 600 m (Fig.15,16). 

 
Fig. 19. Modelul Numeric al Terenului (MNT) cu marcarea hotarului comunal Tomești și hidrografia zonei 
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Elevația terenului continuă să se înalțe spre sud (Fig.19), către inima munților Poiana 
Ruscă, latura sudică a hotarului comunal Tomești atingând valori de peste 1000 m altitudine, 

culminând cu zona vârfului Padeș (1382), punct de confluență a 3 hotare comunale (Tomești, 
Nădrag și Rusca Montană-jud. Caraș-Severin).  

Hotarul comunei Tomești este străbătut de la S la N de cursul râului Bega (Bega 
Luncanilor) a cărui obârșie se află tocmai în zona sudică a hotarului, la baza vârfului Căprișoara 
(876), fiind format de confluența a trei pâraie, Cerbului, Burăul și Bianca. În acestă zonă, albia 

minoră a râului Bega măsoară o lățime cuprinsă între 5-15 m. Întreaga zonă a comunei Tomești 
deține o rețea foarte densă de cursuri de apă incluse bazinului hidrografic al râului, formată din 

numeroase pâraie sau izvoare de coastă (Fig. 19) 

 
Fig. 20. Râul Bega Poieni în dreptul Mănăstirii Izvoru Miron Românești (coordonate GPS foto: 45°49'8.31"N; 

22°19'28.64"E) 

O resursă naturală de mare importanță mai cu seamă pentru comunitățile preistorice care 
au viețuit în cuprinsul Banatului și nu numai, o reprezintă sursele de silex prezente în munții 

Poiana Ruscă. Comunitățile paleolitice descoperite la Românești, de pildă, au exploatat cu 
siguranță unele din aceste puncte în care roca se ivește la zi, așa cum este cazul sursei cunoscute 

între localitățile Crivina de Sus și Poieni, din comuna vecină spre est, Pietroasa. 

CAP.III. ANALIZA HĂRȚILOR ISTORICE ALE ZONEI 

Analiza regresivă a hărţilor istorice furnizează un instrument de lucru indispensabil pentru 

orice cercetare arheologică de teren, oferind suportul pentru înţelegerea dinamicii mediului 
geografic sub impactul factorilor de mediu sau antropici de-a lungul vremii, în același timp 

permițând observarea diverselor aspecte antropice mai vechi, dispărute în perioada modernă sau 
contemporană (structuri, toponime etc.).  În cazul de faţă am utilizat material cartografic de 

detaliu, plasat cronologic între 1718 şi 1975. Nu au fost analizate în prezentul studiu acele hărți 

care nu au oferit un sprijin real în înțelegerea și reconstituirea elementelor naturale sau antropice 
din trecut din zona noastră de interes. 
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III.1.Harta Districtuală a Lipovei și Făgetului1 [1718-1719] 

Hărțile districtuale sunt hărți manuscris realizate de către autoritățile habsburgice 
imediat după cucerirea Banatului, în perioada 1717–1725, având scara ~1:122.000. Acestea 

reprezintă într-o grafică de excepție pentru prima oară ansamblul spațiului bănățean așa cum 

este el înainte de marile lucrări de canalizare a rețelei hidrografice, de sistematizare a satelor și a 
drumurilor, de dezpădurire și dezțelenire, executate de habsburgi pe parcursul secolului XVIII și 

XIX. Din această perspectivă, suportul oferit de hărțile districtelor din zona noastră de interes se 
dovedesc fundamentale în încercarea de reconstituire și înțelegere a fenomenelor naturale sau 

antropice ce vor fi avut loc în zonă în perioadele istorice din timpul și dinainte de epoca modernă. 

 
Fig. 21. Mappa von dem Lippovaer und Facseter District  (Harta Districtelor Lipova și Făget - 1718-1719) cu 

marcarea hotarului comunal (galben), a vetrelor localităților (roșu) și a unor puncte de interes (săgeți) 
 

                                                 
1
 disponibile on-line https://maps.hungaricana.hu/en/HTITerkeptar/540/view/ 

https://maps.hungaricana.hu/HTITerkeptar/540/
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Tabel.1. Hărțile districtuale – legenda simbolurilor utilizate pentru localități 

Simbol Semnificație Traducere 

 
Bewohnte Dőrffer Sat locuit 

 

Unbewohnte Dőrffer oder Prædien Sat Nelocuit sau Prediu 2 

Suprapunând perimetrele noastre de interes peste acest suport cartografic constatăm 
modificări majore în privința evoluției locuirii zonei din ultimele 3 veacuri. Astfel, pornind dinspre 

nord, se observă faptul că localitate Românești nu exista, în schimb puțin mai la S de aceasta 

viețuia satul Goitschest (Goitșești), iar la nord, în jurul actualei mănăstiri Izvoru lui Miron se 
întindea, de-o parte și aslta a Begăi Poienilor localitatea Gurdia (Curtea) (Fig. 21, săgeți galbene). 

Numele localităților și a diverselor toponime sunt ilustrate pe aceste hărți după fonetica germană, 
astfel că numele românești transmise au fost transcrise mai mult sau mai puțin deformate pe 

aceste hărți. Peștera Românești a fost și ea surprinsă de întocmirea acestor hărți, fiind marcată 
cu indicativul Felsenloch (germ. =gaura stâncii). Mai spre sud, în dreptul localităților Tomești și 

Baloșești nu existau sate locuite, ci numai predii, adică foste sate care între timp au dispărut (Fig. 

21, săgeți roșii). Dacă prediu din dreptul localității Tomești nu apare denumit, în schimb celălalt 
apare sub indicativul Palloschest (Baloșești). Un caz foarte interesant se află la S de aceasta, între 

actualele localități Baloșești și Luncanii de Sus, fiind vorba despre prediul Ursu, amplasat pe valea 
care astăzi îi continuă numele, Vale Ursului, sat care cel mai probabil a dispărut la finele evului 

mediu (sec. XVII). Urcând în altitudine, spre sud, regăsim localitatea Luncani, actualul Luncanii 

de Sus, viețuind pe amplasamentul ei actual pe care se pare că a supraviețuit, în timp ce 
localitatea Luncanii de Jos apare în sec. XVIII sub denumirea de Lunca Reoli (probabil Lunca 
Râului). Un aspect demn de remarcat este cel al repartiției drumurilor. Astfel, observăm că 
drumul care lega toate aceste localități nu parcurgea Valea Begăi Luncanilor, așa cum o face 

astăzi, ci șerpuia la vest de aceasta, pe coama dealurilor, fiind un drum de culme. 
 

III.1.Ridicarea topografică iozefină [1769-1772] 

Arealul cercetat suprapus peste ridicarea topografică iozefină, scara 1:28.800, ne indică 

mai multe aspecte diferite față de realitățile actuale, dar și față de cele surprinse de suportul 
cartografic precedent. Apar acum, pe actuala vatră a locatității Românești, două localități, 

Rommoniest (Românești) și la circa 200 m S față de aceasta, vechiul sat care viețuia și la 1718, 
Goișești, marcat acum sub denumirea Koisest. Celelalte vetre de localități apar acum pe actualele 

amplasamente, fiind, desigur, mai restrânse și fără aspect sistematizat, excepție făcând 
localitatea Luncanii de Jos, care nu apare acum, luând ființă după întocmirea acestor hărți.  

Din punct de vedere antropic se remarcă reprezentarea mai multor mori de apă plasate 

de-a lungul cursului Begăi, (marcate cu cerc galben), una în localitatea Baloșești, două în 
Tomești, una între Tomești și Goișești, una între Goișești și Românești și două în Românești. Din 

cercetările de teren și discuțiile purtate cu localnicii se pare că dintre toate aceste mori numai una 
mai păstrează părți din structura ei, fiind vorba despre moara aflată astăzi în localitatea 

Românești, pe versantul stâng al râului Bega, care la data înființării ei servea cel mai probabil 

cele două sate, Goișești (Koisest) și Românești (Rommoniest). Această moară, funcțională încă în 
secolul XX, și-a încetat activitatea în a doua jumătate a aceluiași secol, devenind cabinet 

veterinar. Din ea, se mai păstrează astăzi numai o parte din structura clădirii care adăpostea 
ansamblul de măcinat (având fundație de piatră și pereți din lemn, lutuiți), ansamblul roții de 

lemn care acționa râșnița lipsind complet (coordonate GPS: 45°48'32.99"N; 22°18'39.70"E). 

                                                 
2 prédiu, prédii și prédiuri, s.n. (înv. și reg.) 1. latifundiu; domeniu feudal; mare proprietate (regească, 
nobiliară, obștească). 2. așezare rurală dependentă de o altă așezare mai mare (sat-comună) (definiție  
https://dexonline.ro/definitie/prediu); teritoriul care a aparținut unui sat părăsit (definiție 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Prediu)  

https://dexonline.ro/definitie/prediu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Prediu
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Fig. 22. Josephinische Landesaufnahme (Ridicarea topografică iozefină – 1769-1772) cu marcarea vetrelor 

localităților Tomești, Românești și Baloșești (cu roșu). 

 
Fig. 23. Josephinische Landesaufnahme (Ridicarea topografică iozefină – 1769-1772) cu marcarea 

perimetrelor intravilanului propus din zona Românești (cu roșu) și a morilor de apă (cercuri galbene) 
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Fig. 24. Românești-moara de apă, vedere dinspre E (fotografie de teren din martie 2018) 

(coordonate GPS foto: 45°48'32.92"N; 22°18'42.09"E) 

II.3. Ridicarea topografică românească [1974-1975] 

 
Fig. 25. Harta topografică ediția 1975 cu marcarea perimetrelor Tomești PUG - sector Nord (cu roșu). 

 

Harta topografică militară ediția 1975 (Fig. 24) surprinde aspecte diferite față de hărțile 
anterioare și foarte apropiate de realitățile actuale din teren. Apar acum pentru prima oară în 

hărțile analizate de noi curbele de nivel, observându-se foarte bine geomorfologia zonei. 

Toponimia zonei se extinde ca și marcare, devenind românească.  
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CAP.IV. ISTORICUL CERCETĂRII 

 Istoricul cercetărilor arheologice din hotarul comunei Tomești este unul subțire în raport 
cu potențialului pe care-l prezintă zona. Valea Begăi, cu o rețea hidrografică foarte bogată, alături 

de alte tipuri de resurse găsite aici sau în imediata apropiere (păduri, minerale utile), au atras aici 

cumunitățile umane încă din preistorie. 
Singurele descoperiri arheologice propriu-zis din cadrul hotarului comunal Tomești care 

au văzut lumina tiparului se referă la cercetările desfășurate în veacul al XX-lea în zona localității 
Românești, de altfel zona cu cel mai mare potențial de viețuire umană dintre localitățile comunei, 

dată fiind morfologia terenului, având altitudinile cele mai joase din hotar, cu terenuri plane și 

terase fluviale rar inundabile, foarte prielnice locuirii. La extremitatea cealaltă, zona de sud a 
hotarului, cu cele mai înalte altitudini, este și ea amintită prin niște movile de hotărnicie încadrate 

localității Luncanii de Sus. 
În dreptul localității Tomești, singurele mențiuni amintesc de asemenea de observarea 

unor movile în preajma drumului dintre Românești și Tomești, verificările de teren din anii ’80 
infirmând însă existența acestora3. În ceea ce privește hotarul localităților Baloșești, Colonia 

Fabricii și Luncanii de Jos biliografia de specialitate nu menționează nicio descoperire arheologică. 

»Românești 
Singurele puncte încadrate Listei Monumentelor Istorice a județului Timiș. Secțiunea 

Arheologie aparținând comunei Tomești se află în dreptul localității Românești, fiind vorba despre 
cele două situri cunoscute drept Românești-Dumbrăvița și Românești-Peștera cu Apă (la care se 

adaugă, în mod eronat punctul Dealul lui Filip, în fapt identic cu punctul Peștera cu Apă).  

Românești – Peștera cu Apă 
Punctul Românești – Peștera cu Apă, aflat la SE față de localitatea Românești, deși nu 

face parte din perimetrul Tomești-P.U.G., este parte din teritoriul administrativ al comunei, fiind 
un reper important atât pentru cercetarea istorică, cât și pentru studiile naturale, nemaivorbind 

de exploatarea cultural-turistică notorie deja pe plan național și nu numai. 

Cercetările arheologice din Peştera Româneşti debutează în anul 1948, când arheologul 
M. Moga4

 întreprinde mai multe sondaje, descoperind un bogat material arheologic, încadrat 

preistoriei. Prezenţa unor aşa-zise unele de os paleolitice, descoperite în săpături, îi vor determina 
pe F. Mogoşanu şi I. Stratan să reia săpăturile în anii 1960-19615, concluziile fiind că în „Peştera 

cu Apă” de la Româneşti nu există descoperiri paleolitice certe. 
Pentru lămurirea situației 

stratigrafice și a nivelurilor de locuire 

umană de aici, în anul 1991, arheologii 
timișoreni F. Drașovean, F. Gogâltan și P. 

Rogozea reiau săpăturile, conturând trei 
nivele de locuire datând din epoca 

bronzului și prima și a doua epocă a 

fierului6. 
Anul 2007 avea să fie de 

asemenea unul important pentru istoria 
cercetării peșterii, o echipă din cadrul 

Universității de Vest din Timișoara 
executând planul topografic al acesteia 

(Fig. 26), date care vor vedea lumina 

tiparului în anul 20117.  

 
Fig. 26. Românești-Peștera cu Apă- profilul topografic al 

peșterii (Măruia et alii, 2011, p. 441) 
 

                                                 
3 MEDELEȚ, BUGILAN, 1987, p.173. 
4 MOGA,  1949, p. 95-97. 
5 MOGOȘANU, STRATAN, 1966, p.335. 
6 DRAȘOVEAN, GOGÂLTAN, ROGOZEA, 1996, P. 96-97. 
7 MĂRUIA et alii, 2011, p.435-442. 
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Românești-Dumbrăvița 
Situl arheologic Românești-Obiectiv 1 (Dumbrăvița) este singurul obiectiv arheologic cu 

patrimoniu reperat care face parte (parțial) din cadrul intravilanului propus pentru Tomești-P.U.G. 

Cu ocazia cercetărilor de la Românești – Peștera cu Apă, arheologul F. Mogoșanu 

întreprinde o serie de cercetări de suprafață în zona Românești, în vederea identificării unor 

stațiuni paleolitice. Astfel se descoperă situl Românești-Dumbrăvița, care va face obiectul unor 
intense campanii de cercetări invazive în anii ’60 ai secolului XX. 

Situl paleolitic Românești-Dumbrăvița este 
cercetat invaziv încă de la începutul anilor 1960 

(1961), de către o echipă coordonată de arheologul 

F. Mogoșanu, care va publica în 19668, alături de I. 
Stratan primul material cu rezultate din cadrul 

campaniilor de săpături, care vor fi continuate până 
în anul 19689.  Situl, amplasat pe o terasă de la NE 

de sat, reprezintă o stațiune datând din paleoliticul 
superior, conținând numeroase descoperiri litice (în 

general unelte din silex) tipice perioadei, unele dintre 

acestea ilustrate în publicațiile amintite (Fig.27). 
O serie de publicații vor relua rezultatele 

obținute pe acest sit, fără însă a aduce noutăți 
semnificative. După o lungă pauză, noi cercetări, de 

data aceasta non-invazive, vor fi reluate de către o 

echipă a Universității de Vest din Timișoara, care 
execută acum și ridicarea topografică a sitului, date 

bogat ilustrate cu imagini alături de descrieri, care 
vor vedea lumina tiparului în anul 201110. 

 
Fig. 27. Răzuitor paleolitic din silex 

(Mogoșanu, 1966, p. 337) 
Din câte au scos la lumină cercetările, se pare că situl se împarte în două zone distincte 

de locuire, numite Dumbrăvița I și Dumbrăvița II, însă pentru simplificarea administrării datelor 

vom trata situl unitar. De asemenea, cercetarea anilor ’60 amintește despre bogate descopeiri 

databile în epoca metalelor (epoca bronzului și prima epocă a fierului), care au ieșit la lumină 
odată cu materialele tipice epocii paleolitice. 

După jumătate de secol, săpăturile arheologice de pe situl din punctul Dumbrăvița de la 
Românești au fost reluate în cursul anului 2017 de către o echipă internațională (austro-română). 

Românești-Dealu (Dâmbu) Viei 
Aşezarea preistorică din acest punct a fost descoperită în contextul campaniilor de 

săpături arheologice sistematice, conduse de F. Mogoşanu la Româneşti Dumbrăviţa. În urma mai 

multor sondaje, s-a descoperit un singur strat superficial de cultură paleolitică, din care s-au 
recoltat sporadice piese litice, situl neprezentând importanţă deosebită pentru studiul 

paleoliticului de pe cursul superior al râului Bega. Pe lângă piesele paleolitice s-au descoperit şi 
sporadice fragmente ceramice neolitice (de tip Starcevo-Criș)11. În anul 2007, aceeași echipă a  

Universității întreprinde o periegheză sistematică a „dealului”, nedescoperind decât sporadice 

fragmente ceramice medieval târzii, constatând însă eroarea scursă în datele oferite de LMI 
Timiș, și anume descrierea datelor din punctul Dealu Viei pentru punctul Dumbrăvița12. 

Verificarea de teren a echipei noastre nu a putut surprinde artefacte arheologice, o posibilă cauză 
fiind și starea de vizibilitate a terenului (în mare parte pârlogit). 

                                                 
8 MOGOȘANU, STRATAN, 1966, p.335-340. 
9 MOGOȘANU, 1978, p. 69-71. 
10 MĂRUIA et alii, 2011, p.426-434. 
11

 MOGOȘANU, STRATAN, 1966, p.360. 
12

 MĂRUIA et alii, 2011, p.426-428. 
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O hartă generală a punctelor arheologice publicate pentru comuna Tomești ilustrează 

faptul că descoperirile (cu excepția movilelor de hotărnicie) se concentrează în jurul localității 
Românești, dacă este vorba despre așezări omenești deschise, în timp ce Obiectivul 2 (Peștera cu 
Apă), reprezentând o suprapunere de locuiri în peșteră, din epoci diferite, se află circa 3 km 
distanță, în direcția SE (Fig.28).  

 
Fig. 28. Obiectivele arheologice cunoscute în bibliografia de specialitate în cadrul comunei Tomești  

(imagine satelitară G. EarthTM, prelucrată) 

» zona Luncani 
Alte tipuri de descoperiri din zona comunei Tomești, având caracter istorico-arheologic, îl 

reprezintă movilele de hotărnicie din zona montană a comunei Tomești, puncte înscrise 
Repertoriului Arheologic Național (RAN). De asemenea, repertoriul movilelor de pământ din 
Banat, publicat în anul 1987 de către F. Medeleț și I. Bugilan13 amintește acest tip de structuri în 

dreptul localității Luncanii de Sus. Este vorba despre o serie de movile de demarcare a limitei 
actualului hotar al comunei Tomești cu cel al comunelor vecine (Nădrag, Rusca Montană), puncte 

neverificate în teren de autorii studiului, ci amintite după toponimul cunoscut în zonă, Trei gomili 
(gomilă=movilă), fiind enumerate 4 astfel de grupuri a câte 3 movile (gomili), pe vârfurile 
montane Muncel, Bordari, Poiana Ruscă și Padeș.  

O cercetare a echipei noastre din anul 201514 efectuată pentru extinderea intravilunului 
comunei Nădrag avea să verifice în teren câteva din aceste puncte, aflate între vârfurile Padeș 
(1382) și Bordariului (945). Echipa noastră a identificat și cartat 5 puncte diferite conținând tot 
atâtea movile pe aecst traseu (Fig. 29-movilele roșii), observându-se o movilă (în loc de 3) pe 

Vârful Bordarului, în timp ce pe Vârful Padeș nu a putut fi identificată nicio astfel de structură15 

(movila Nădrag-M.1 se află la circa 800 m NV față de vârf).  

                                                 
13 MEDELEȚ, BUGILAN, 1987, p. 145-146. 
14 FLOCA, 2017, p. 698-700 
15 Ținând cont de vizibilitatea redusă de la nivelul solului din jurul vârfului (suprafață acoperită de jnepeniș 
incendiat), și dimensiunea redusă a acestor tipuri de structuri, nu putem preciza cu certitudine lipsa altor 
movile în această zonă, imposibil de identificat în condițiile date. 
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Fig. 29. Movilele antropice de pe limita sudică a hotarului comunal Tomești; cu roșu-verificate, cu verde-

neverificate în teren; (imagine satelitară G. EarthTM, prelucrată) 

Toate cele 5 movile (denumite de la M.1 la M.5) au fost cartate pe Culmea Padeșul, 
mărginind poteca ce leagă Cabana Căprioru de Vârful Padeș. Aspectul tuturor structurilor este 

asemănător, avînd diametrul de circa 5 m și înălțimi de 0,5-0,8m. La suprafața unora dintre 
movile se observă roca locală, cel mai probabil structurile fiind ridicate din acest material, și 

acoperite în timp cu un strat superficial de sol și vegetație pitică. Analizând aspectul (forma, 

dimensiunea) acestui tip de movile, dar mai ales poziția lor (intersecția a 3 hotare) intepretarea 
lor ca marcaje de hotărnicie este justă, în această situație regăsindu-se numeroase movile din 

zona montană și deluroasă timișană, care vor fi fost ridicate încă din perioada evului mediu, dar 
și în epoca modernă și contemporană. Este la fel de probabil însă ca unele movile să fi servit ca 

borne de reper în orientare pentru diverse alte nevoi (marcarea unor puncte-cheie de orientare în 

transportul terestru).  

 
CAP.V. METODOLOGIA CERCETĂRII DE TEREN 

Investigarea terenului, cea mai importantă etapă din întregul proces al cercetării 

arheologice de de suprafață (periegheză), se bazează pe verificarea vizuală a spaţiului vizat cu 
scopul de a îndeplini obiective precum: 

 identificarea siturilor arheologice; 

 delimitarea suprafeţei descoperirilor arheologice; 

 relaţionarea descoperirilor (între ele şi în raport cu mediul geografic); 

 observarea şi descrierea peisajului geografic. 

Verificarea propriu-zisă a suprafeţei a constat în parcurgerea pedestră a întregului areal vizat la 
care a existat acces (neîngrădit), acesta fiind analizat vizual cu atenţie.  

» Documentarea informațiilor din teren s-a efectuat prin 3 mijloace: 

1-jurnalul de teren: pentru observațiile scriptice referitoare la aspectul terenului și al 
descoperirilor. 

2-tableta cu GPS: pentru înregistrarea prin coordonate geografice (Lat/Long) a punctelor 
de interes și pentru organizarea spațială a deplasării în teren.   
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3-aparatul foto: pentru înregistrarea fotografică a tuturor aspectelor de interes din teren 

(poziția obiectivelor arheologice, aspectele naturale și antropice moderne etc.). 
În cadrul suprafețelor nelucrate agricol niciodată, așa cum este situația mai multor 

terenuri din cadrul perimetrelor verificate pentru proiectul Tomești-P.U.G., (pășuni locale, livezi, 
fânețe, păduri)  s-a speculat orice urmă de vizibilitate, așa cum sunt șanțurile excavate recent 

sau în trecut, amenajările de drumuri, dar și urmele de excavare superficială a animalelor 

(scurmături de mistreți, mușuroaie de cârtiță-Fig.30), știut fiind faptul că adesea anumite 
obiective arheologice au fost descoperite pe baza acestor ajutoare ale naturii.  

 
Fig. 30. Perimetrul Valea lui Liman S – zonă de pășune excavată de cârtițe. Imagine din timpul verificărilor 

de teren (coordonate GPS foto: 45°45'1.67"N; 22°19'42.46"E) 

 
CAP.VI. ZONELE PROTEJATE CARE CUPRIND PATRIMONIU ARHEOLOGIC   

 

VI.1. Considerații generale  

Conform O.G. 43/2000 republicată privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea 

unor situri arheologice ca zone de interes naţional cu modificările şi completările ulterioare, 

patrimoniul arheologic este definit astfel: patrimoniul arheologic reprezintă ansamblul 

bunurilor arheologice care este format din:  

1. siturile arheologice înscrise în Repertoriul arheologic național, cu excepția celor distruse ori 

dispărute, și siturile clasate în Lista monumentelor istorice, situate suprateran, subteran sau 

subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: așezări, necropole, structuri, construcții, grupuri de 

clădiri, precum și terenurile cu potențial arheologic reperat, definite conform legii;  

2. bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestărilor umane, împreună cu terenul în care  

acestea au fost descoperite.  

Zonele de protecţie ale monumentelor istorice și siturilor arheologice sunt spaţii 

înconjurătoare substanţei (parcelei) care trebuie protejată, ce joacă rol de tampon între receptor 

şi o potențială sursă de agresiune.  
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Zonele de protecție sunt constituite din suprafața de teren în care acțiunea factorilor 

naturali și antropici poate avea impact negativ direct asupra acestora, cu urmatoarele efecte:  

- distrugerea bunurilor construite ce constituie elementul cu valoare de patrimoniu  

- poluarea mediului cu efecte asupra monumentului/sitului  

- degradarea peisajului înconjurător  

- împiedicarea perceperii vizuale a calității monumentului/sitului.  

VI.2. Zonele protejate care cuprind patrimoniu arheologic (Siturile/Obiectivele 

arheologice): 

 

1.  Românești Obiectiv 1 (Dumbrăvița) 

Statut administrativ: sit înscris în Lista Monumentelor Istorice Timiș (LMI). Secțiunea 

Arheologie, cu codul TM-I-s-B-06080; înscrisă în Repertoriul Arheologic Național (RAN)în 

două poziții, Dumbrăvița I și II, cu codul: 158957.01 și 158957.01. 

Punct/Toponim: “Dumbrăvița” 

Coordonate Stereo 70 (punct central): 483205.550 N; 292003.476 E 

Tip sit: așezare deschisă 

Suprafață estimată: 4.3 ha  

Descriere geografică: obiectivul arheologic ocupă o terasă fluvială aflată la 450 m E de 

versantul drept al râului Bega Luncanilor şi la 480 m V de versantul stâng al pârâului Bega 

Poienilor. Situl ocupă botul de terasă (cu forma unui triunghi isoscel cu vf. orientat spre N), mai 

înalt cu aprox. 15 m faţă de albia majoră a celor două râuri. Din punct de vedere geografic situl 

este amplasat pe versantul de NV al Dealului Cărării (Alt. 345,7 m), subunitate a Masivului 

Poiana Ruscă, într-o poziţie deosebit de favorabilă, cu largă deschidere înspre bazinetul 

depresionar Margina-Făget. Aşezarea speculează topografia deosebit de favorabilă de la 

conflunţa Begăi Poienilor cu Bega Luncanilor, reprezentată de o terasă morfologică, delimitată 

pe laturile de est şi vest de pante accentuate, având o uşoară înclinare S-N. Faptul că situl este 

acoperit actualmente de fâneţe şi plantaţie de pomi fructiferi îi asigură protecţia în faţa 

degradărilor moderne16. 

Material arheologic: cu ocazia cercetărilor din anul 2007 s-au descoperit sporadice fragmente 

litice atipice17, majoritatea descoperite pe versantul de V al terasei, alunecate pe pantă [nucleu 

silex, așchii silex: 7; lame silex: 5]. Cercetarea noastră a prilejuit recoltarea unui singur 

fragment de silex, cunoscut fiind faptul că artefactele arheologice sunt restrânse și dificil de 

reperat în cadrul siturilor arheologice datate în epoca paleolitică. 

Încadrare cronologică: Paleolitic superior, Epoca Bronzului, Prima epocă a fierului 

Referinţe bibliografice sit: Mogoşanu, Florea; Stratan, Ion, Noi descoperiri paleolitice în 

Banat, în SCIV, 17, 1966, 2, p. 335-340; Mogoşanu Florea, Din nou despre prezenţa lamelelor 

de tip Dufour în paleoliticul superior din Banat, în SCIV, 19, 1968, 4, p. 644-647; Mogoşanu, 

Florea, Paleoliticul din Banat, Bucureşti, 1978, p. 51-71; Măruia Liviu et alii, ArheoGis – baza de 

date a patrimoniului arheologic cuprins în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. 

Rezultatele cercetărilor de teren, Cluj Napoca, 2011, p. 426-434. 

Observații: perimetrul obiectivului arheologic este suprapus de perimetrul intravilanului propus 

(P.U.G.) numai în partea sa nordică, fiind în același timp mărginit pe toată latura sa vestică de 

limitele viitorului teren intravilan local.  

                                                 
16 MĂRUIA et alii, 2011, p.428. 
17

 MĂRUIA et alii, 2011, p.432. 
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Imagine satelitară de localizare: 

 
Fig. 29. Situl Românești 1 (Dumbrăvița), – imagine satelitară marcată (sursă imagine: Google EarthTM)  

Plan topografic: 

 
Fig. 27. Situl Românești-1 (Dumbrăvița), ridicarea topografică (Măruia et alii, 2011, p. 430) 
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Imagini de teren: 

 
Fig. 30. Situl Românești 1 (Dumbrăvița), –– fotografie de teren. Vedere dinspre NV 

Planșe material reprezentativ:  

 
Fig. 30. Situl Românești 1 (Dumbrăvița) – artefacte din silex paleolitice (Măruia et alii, 2011, p.433) 
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CAP. VII. CONSIDERAȚII FINALE 

Cercetarea arheologică de suprafață întreprinsă în perimetrele Tomești-P.U.G. pe 

suprafața a 80 hectare verificabile, a reidentificat un obiectiv arheologic edit (publicat), făcând 

parte parțial din limitele intravilanului propus spre extindere. Obiectivul reprezeintă o așezare 

sezonieră deschisă datând din epoca paleolitică, faza superioară (35.000-20.000 î. Hr.)  

 

CAP. VIII. PROPUNERI  

VIII.1. Propuneri pentru Regulamentul Local de Urbanism  

Reguli generale cu privire la modul de ocupare a terenurilor şi modul de construire  

Art. 1. Siturile arheologice reperate sunt adunate de prezentul studiu sub denumirea de Zone 

protejate care cuprind patrimoniu arheologic (în continuare ZPCPA) și se bucură de protecție în 

conformitate cu prevederile Legii 422/2001, republicată, a O.G. 43/2000 republicată și a 

prezentului regulament.  

Art. 2. În zonele delimitate ca ZPCPA, emiterea autorizației de construire pentru lucrările de 

construire, modificare, extindere sau reparare a căilor de comunicaţie, dotărilor tehnico-edilitare 

(inclusiv cele subterane), excavările, exploatările de cariere, construcţiile de reţele edilitare 

magistrale, amenajările de îmbunătăţiri funciare, reţelele de telecomunicaţii, amplasarea de 

antene şi relee de telecomunicaţii, lucrările de cercetare şi prospectare a terenurilor (foraje, 

excavări) necesare efectuării studiilor geotehnice sau geologice, amplasarea balastierelor sau 

sondelor, precum şi alte lucrări ce afectează suprafaţa solului în zonele cu patrimoniu arheologic, 

inclusiv în zona lor de protecţie, indiferent dacă se execută în intravilanul sau extravilanul 

localităţi şi indiferent de forma de proprietate a terenului, se va face numai pe baza și în 

conformitate cu avizul prealabil al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale 

acestuia (Direcția Județeană pentru Cultură Timiș).  

Art. 3. Intervenţiile de construire de tipul celor enumerate la Art. 2, efectuate în suprafețele de 

teren delimitate ca situri arheologice, vor putea demara numai după descărcarea terenului de 

sarcină arheologică, aceasta fiind procedura legală prin care un teren în care a fost evidenţiat 

patrimoniu arheologic poate fi redat activităţilor umane curente.  

Art. 4. Descărcarea de sarcină arheologică presupune efectuarea unor lucrări de specialitate 

(supraveghere sau/și săpătură arheologică preventivă), pe toată suprafaţa afectată de lucrările 

de construire și redactarea Raportului tehnic de cercetare, după caz, cu propunerea de emitere a 

Certificatului de descărcare de sarcină arheologică (dacă nu există structuri sau elemente 

constructive arheologice valoroase care să necesite protecție in situ).  

Art. 5. Costurile aferente săpăturilor arheologice preventive intră în sarcina beneficiarului 

lucrărilor de construire (cf. art. 7, lit. a) din OG 43/2000 republicată).  

Art. 6. Intervenţiile efectuate în zonele de protecție ale siturilor arheologice, determinate de 

construirea de autostrăzi, drumuri, hale industriale, depozite, exploatări de cariere (deschideri de 

mine), reţele edilitare magistrale, amenajări de îmbunătăţiri funciare, cartiere cu locuințe 

colective etc., dată fiind amploarea unor astfel de proiecte şi suprafaţa mare de teren ce urmează 

a fi afectată, vor putea demara numai după efectuarea unui diagnostic arheologic instruziv 

(sondaje arheologice) şi întocmirea unui raport de specialitate.  

Art. 7. Diagnosticul arheologic are drept scop determinarea prezenţei sau absenţei materialelor 

arheologice, a structurilor, complexelor, artefactelor sau ecofactelor din zona afectată de proiect. 

În cazul descoperirii unor vestigii arheologice, evaluarea de teren va urmări distribuţia lor 
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spaţială, caracterul şi starea lor de conservare, iar concluziile acestui raport, vor fi cuprinse în 

proiectul tehnic al investiţiei conform Art. 7 din Ordonanţa Guvernului Nr. 43/2000 republicată.  

Art. 8. Diagnosticul arheologic va avea rolul de a delimita clar, atât în teren şi pe planurile 

topografice anexate la documentaţia beneficiarului, toate vestigiile aflate pe întreg perimetrul 

afectat de obiectivele de investiţie şi de a propune, prin Raportul de diagnostic arheologic, 

soluţiile tehnice necesare protejării acestora (cercetare arheologică preventivă, supraveghere 

etc.).  

Art. 9. Costurile necesare lucrărilor de Diagnostic arheologic intră în sarcina beneficiarului 

lucrărilor de construire.  

Art. 10. Intervenţiile efectuate în zonele de protecție ale siturilor arheologice, determinate de 

construirea de locuințe unifamiliale, anexe gospodărești, repararea căilor de comunicaţie, rețele 

tehnico-edilitare subterane, lucrările de cercetare şi prospectare a terenurilor (foraje, excavări) 

necesare efectuării studiilor geotehnice sau geologice etc., vor putea demara cu condiția 

supravegherii arheologice pe întreaga durată a săpăturilor de orice fel şi întocmirea unui raport 

de specialitate.  

Art. 11. Supravegherea arheologică va avea rolul de a determina prezenţa sau absenţa 

materialelor arheologice, a structurilor, complexelor, artefactelor sau ecofactelor din zona 

afectată de proiect. În cazul descoperirii unor vestigii arheologice, se va dispune sistarea 

temporară a lucrărilor de construire și demararea unor cercetări arheologice preventive.  

Art. 12. Costurile aferente supravegherii arheologice intră în sarcina beneficiarului lucrărilor de 

construire. 

Art. 13. În perimetrul ZPCPA săpăturile arheologice întreprinse asupra patrimoniului arheologic 

se efectuează numai pe baza şi în conformitate cu autorizaţia de cercetare emisă de Ministerul 

Culturii.  

Art. 14. Cercetarea arheologică se realizează numai cu personal de specialitate, atestat de 

Ministerul Culturii şi înregistrat în Registrul arheologilor.  

Art. 15. Descoperirile arheologice întâmplătoare, ocazionate de lucrările de construire de tipul 

celor enumerate la Art. 2, efectuate în afara zonelor delimitate ca ZPCPA și a zonelor de protecție 

ale acestora, vor determina sistarea temporară a respectivelor lucrări până la finalizarea 

cercetărilor arheologice preventive şi obţinerea descărcării de sarcină arheologică a zonei.  

Art. 16. Descoperirile arheologice întâmplătoare se anunţă, în termen de cel mult 72 de ore, 

primarului, serviciului de urbanism sau Direcției Județene pentru Cultură Timiș, de către persoana 

descoperitoare, proprietarul ori titularul dreptului de administrare a terenului în cauză.  

Art. 17. Întocmirea Planurilor Urbanistice Zonale, în vederea introducerii în intravilan a suprafeţei 

de teren care înglobează și situri arheologice sau zone de protecție ale acestora, se va face 
numai pe baza și în conformitate cu avizul prealabil al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor 

deconcentrate ale acestuia (Direcția Județeană pentru Cultură Timiș).  

Interdicții  

- Se interzice efectuarea de săpături/sondaje/foraje la şi pentru amplasarea de construcţii de 

orice fel fără descărcarea de sarcină arheologică a suprafețelor de teren cuprinse în perimetrul 

ZPCPA.  

- Până la elaborarea unor documentaţii de urbanism avizate şi aprobate în vederea stabilirii 

regulilor de construire aplicabile pentru zona (subzona) respectivă şi necesitatea realizării în zonă 

(subzonă) a unor lucrări de utilitate (interes) publică, cercetare arheologică, conservare, 

protejare, restaurare sau punere în valoare a unor monumente istorice se interzice autorizarea 

directă a oricărui tip de lucrări. 
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ANEXA 1   

- Tabele cu inventarele de coordonate Stereo 70 ce delimitează  

perimetrele cu potențial arheologic înscrise în LMI Timiș 

 

1. Situl arheologic ROMÂNEȘTI OBIECTIV 1 (DUMBRĂVIȚA) 

Românești - Obiectiv 1 

ID X Y 

O1_1 291880,576 483138,265 

O1_2 291883,004 483164,831 

O1_3 291894,676 483200,694 

O1_4 291913,478 483228,16 

O1_5 291930,665 483251,982 

O1_6 291952,939 483272,662 

O1_7 291977,039 483302,901 

O1_8 291993,004 483334,17 

O1_9 292016,814 483356,276 

O1_10 292047,013 483370,011 

O1_11 292078,249 483371,124 

O1_12 292100,005 483356,285 

O1_13 292119,037 483327,476 

O1_14 292122,15 483289,608 

O1_14 292119,433 483254,908 

O1_16 292115,363 483223,958 

O1_17 292111,162 483189,311 

O1_18 292106,981 483176,133 

O1_19 292097,002 483146,133 

O1_20 292073,218 483124,767 

O1_21 292040,103 483122,24 

O1_22 291998,798 483120,744 

O1_23 291963,932 483121,981 

O1_24 291931,317 483123,878 

O1_25 291904,689 483127,044 

 

2. Situl arheologic ROMÂNEȘTI OBIECTIV 2 (PEȘTERA CU APĂ) 

Românești - Obiectiv 2 

ID X Y 

O2_1 294133,233 480832,141 

O2_2 294141,178 480842,879 

O2_3 294154,689 480850,604 

O2_4 294166,484 480853,102 

O2_5 294181,56 480855,31 
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O2_6 294192,581 480859,132 

O2_7 294201,451 480862,413 

O2_8 294211,154 480865,916 

O2_9 294221,431 480865,662 

O2_10 294230,188 480866,593 

O2_11 294236,291 480866,376 

O2_12 294237,965 480856,166 

O2_13 294242,375 480846,535 

O2_14 294242,789 480839,077 

O2_15 294240,924 480833,112 

O2_16 294239,644 480827,007 

O2_17 294236,154 480822,76 

O2_18 294234,028 480821,793 

O2_19 294228,171 480809,82 

O2_20 294221,125 480802,626 

O2_21 294210,203 480797,863 

O2_22 294204,515 480793,742 

O2_23 294194,558 480791,025 

O2_24 294187,299 480786,91 

O2_25 294183,086 480782,999 

O2_26 294174,901 480781,937 

O2_27 294155,818 480779,908 

O2_28 294142,163 480781,689 

O2_29 294135,716 480787,389 

O2_30 294128,651 480797,768 

O2_31 294125,395 480802,644 

O2_32 294125,821 480814,636 

O2_33 294128,27 480826,227 
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ANEXA 2   

Autorizația pentru evaluarea arheologică de teren 

 

 

 




