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Cercetări arheologice neinvazive vizând realizarea hărții potențialului 

arheologic al  comunei Periam 

prof. Colban Cassian, Liceul Teoretic Periam 

I. Argument 

Această lucrare, care poartă titlul viitoarei mele disertații în cadrul programului de 

masterat „Arheologie și Mediu în contextul dezvoltării durabile” al Universității de Vest 

Timișoara, are scopul de a prezenta în mare parte cercetările mele de teren cu privire la 

descoperirile arheologice pe care le-am făcut pe hotarul Comunei Periam, jud. Timiș.  

Raportându-mă la sursele istorice scrise, repertorii arheologice despre Banat, hărți și 

ieșiri pe teren consider că voi reuși să creez o imagine de ansamblu a potențialului arheologic 

care se regăsește pe hotarul satului meu și să întregesc informațiile puține și incomplete care 

există despre acest areal. Motivul pentru care am ales să lucrez la un astfel de proiect este dat 

de faptul că nimeni nu a documentat atât de amănunțit printr-o lucrare vestigiile arheologice 

al Periamului.  

Am început cercetările de teren în data 27 august 2016 și sunt încă active până când 

voi considera că am acumulat destule informații pentru finalizarea lucrării de disertație. 

Desigur că odată cu finalizarea masteratului procesul de documentare și valorificare a siturilor 

arheologice din Periam nu va înceta.   

II. Istoricul cercetărilor  

După cum menționam anterior, informațiile cu un caracter strict arheologic despre 

Periam sunt vagi și incomplete, neputând să precizeze cu exactitate prezența siturilor 

arheologice. Momentan avem 7 înscrieri de situri în cadrul Repertoriului Arheologic 

Național(RAN), aceste înscrieri fiind introduse în sistem în 2012. Unele dintre acestea sunt 

dubluri, astfel numărul fiind redus la 4 sau 5. Reperele pentru localizarea acestor vestigii sunt 

vagi: „în hotar” sau „pe teritoriul localității, în vatră”, o singură excepție fiind „așezarea din 

epoca timpurie și mijlocie a bronzului „Movila Șanțului” care figurează în LMI din 2010”.
1
  

Din fericire există informații cu un caracter informativ mai satisfăcător și mai exact  

pentru restul obiectivelor și în alte surse bibliografice, astfel amintim: „o așezare a culturii 

Tiszapolgár undeva pe la Periam Port; o aşezare Bodrogkeresztúr în hotarul localităţii; o 

movilă de tip tell situată la vest de comună, pe malul secat al Arancăi unde află o aşezare de 

epoca timpurie şi mijlocie a bronzului(Movila Șanțului); între Periam şi Satu Mare s-a 

                                                           
1
 http://ran.cimec.ro/ - Repertoriul Arheologic Național 

http://ran.cimec.ro/


descopeit un mormânt de epoca bronzului pe malul unei ape secate (Aranca) (cultura Mureş), 

pe un loc dominant.  

Mai sunt semnalate și descoperiri materiale precum un cuțit de bronz de tip Periam – 

locație necunoscută, un tipar pentru turnat obiecte preistorice, căldărușe de lut medievale 

timpurii, descoperiri de epocă romană, un denar republican roman emis de L. Sentius, două 

monede de bronz de la Constans, o căldare de cult – aghiazmar din secolele V-VI d.Chr. Pe 

lângă acestea mai este precizată și prezența unei movile izolate şi un grup de trei movile și un 

mormânt din epoca migrațiilor(germanic, sec. V d.Chr).”
2
 

III. Metodologia 

Pentru realizarea acestei lucrări am ales ca în prima fază să mă documentez din 

izvoarele scrise cu privire la potențialul număr de situri arheologice și tipurile acestora 

prezente pe hotarul satului. După această etapă m-am concentrat pe partea geografică a zonei, 

acest lucru fiind de neevitat având în vedere că există întotdeauna o legătura strânsă între 

caracteristicile reliefului, climei, vegtetației, solului, bazinului hidrografic în raport cu 

așezările umane într-un context arheologic.  

Un alt stagiu important în găsirea potențialelor puncte de interes arheologice a constat 

în analiza comparativă a surselor scrise, hărților topografice moderne și vechi, dar și a 

imaginilor satelitare din Google Earth. Coroborarea informațiilor din urma studiului acestor 

documente a fost, după părerea mea, singura metodă eficientă de a putea atinge țelul acestei 

lucrări.  

Din hărțile menționate anterior am extras și informații cu privire la toponimia zonei și 

am scos în evidență zonele înalte din câmpie, zone care ar fi favorizat dezvoltarea unor 

așezări, acesta fiind mai puțin afectate de inundațiile cauzate de Mureșul care ieșea din albie 

datorită sezoanelor cu precipitații abundente și proceselor de dezgheț al zăpezii. Trebuie să ne 

amintim că până la construirea digului de protecție(Dolmă), partea nordică a hotarului a fost 

inundată în mod regulat dobândind astfel un caracter mlăștinos.  

Următorul pas, după compararea hărților și notarea potențialelor puncte de interes a 

fost acela de muncă de teren propriu-zisă. Pentru acest demers am folosit ridicările 

topografice moderne din 1973 ale MAPN, o agendă de teren pentru notarea descoperirilor din 

cercetarea de teren și un GPS pentru notarea coordonatelor în sistemul WGS 84 a diferitelor 

obiective. Am început prin a face niște sondaje în diferitele zone ale hotarului comunei pentru 

a determina potențialul fiecărui areal, astfel am început prin cercetarea pas cu pas a catorva 

                                                           
2 Luca, Sabin Adrian, Descoperire arheologice din Banatul Românesc, Sibiu, 2006, p.197 [Publicaţie] 



hectare în zona nordică, apoi în zona sudică, mai îndepărtată de Mureș. În ambele locații am 

descoperit material ceramic care variază atât ca perioadă, caracteristici și metodă de 

prelucrare. 

Menționez că în cadrul documentării de teren au fost notate și obiectivele fără valoare 

arheologică, dar care în unele cazuri puteau părea ca niște puncte de interes văzute din Google 

Earth. Am ales ca să notez aceste puncte(cazemate, buncăre, adăposturi subterane, 

amplasamente pentru tunuri) pentru a ușura munca celor care poate vor dori în viitor să 

documenteze și ei la rândul lor această zonă, netrebuind ca să piardă timp pe teren cu 

reidentificarea acestora. 

IV. Rezultate arheologice 

 

 

Fig. 1  

Fragment de ceramică, perioadă medievală. Observăm 4 

incizii în partea superioară sub formă de valuri. Tip de ardere 

reducătoare. 

Fig. 2 

Fragment ceramică, perioadă medievală. Atât în partea 

superioară cât și în cea inferioară avem 2 seturi a câte 4 

incizii fiecare, dispuse paralel. Tip de ardere reducătoare. 

 

Fig. 3 

Fragment de ceramică, perioadă medievală. În partea 

superioară se găsesc 3 incizii paralele, iar mai jos avem același 

model în valuri ca Fig.1. Tip de ardere reducătoare. 

Fig. 4  

Fragment de ceramică cu brâu alveolar, perioadă preistorică. 

Tip de ardere reducătoare.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 
Jumătate de fusaiolă, perioadă neindentificabilă. Tip de ardere 

oxidantă. 

Fig. 6 
Fund de vas, mai târziu folosit ca fusaiolă, descoperit în același 

areal ca materialul din Fig.4. Tip de ardere reducătoare. 

*Prelucrare foto Bogdan Pomorișaț 


