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1. Introducere
Comuna Ezeriş se află în zona de nord a judeţului Caraş-Severin, fiind situată în depresiunea
Caras – Ezeriș, pe drumul naţional DN58A Soceni - Lugoj. În apropierea sa, la 18 km sud-vest,
se află municipiul Resita, iar la aproximativ 2 km vest se află orașul Bocșa, ambele centre
industriale care au influențat destinul comunei în epoca modernă și contemporană.
Unitatea teritorială este formată din satul reședință, cu același nume și satul Soceni, acesta din
urmă aflat la o distanta de 6 km sud-est. Suprafața UAT-ului este de 40 km2, vatra satului fiind
asezata într-o vale înconjurată de dealuri, străbătută de râul Tău care izvorăște de la poalele
Semenicului şi se varsă în Pogăniş. In cuprinsul depresiunii Ezeriș se remarcă bazinetele de la
Brebu, Ezeriș și Calnic.
Comuna se mai învecineaza spre nord cu Fârliugul, spre nord-est cu Dezești, cu orasul Bocșa
spre vest, spre sud-vest cu Câlnicul, iar spre est cu Zorlențul Mare.
Depresiunea Ezeriș este situată pe locul ocupat de un fost braț al Mării Panonice, motiv
pentru care relieful prezintă caracteristici aparte, în zona comunei fiind cunoscute două rezervații
naturale fosilifere. Ea se leagă ca și cele învecinate de la Câlnic (pe Barzava) și Brebu (pe
Poganis), prin înseuări largi, la zona de contact a cristalinului, respectiv a eruptivului banatic cu
sedimentarul nou, usor friabil, al pontianului. Formatiunile geologice din regiune sunt
reprezentate de cristalinul Semenicului care este format din gnaise micacee, prin eruptivul format
din banatite și de sedimantarul care este constituit din roci usor friabile, reprezentate prin marne
si nisipuri.
Cea mai importantă apă, care străbate satul este râul Tău, care își are izvoarele la poalele
Muntelui Semenic, deasupra comunei Târnova. In acest râu se varsă paraul Crăioane. Zona este
accidentată în mare parte, valea lărgindu-se oarecum între Ezeriș și Soceni, însă în general este
formată din dealuri cu pante abrupte despărțite de văi înguste și în pantă, străbătute de pâraie
mici.
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Tăul este unul dintre afluentii cei mai insemnati ai Poganisului care izvoraste din culmile mai
joase din nordul Semenicului, străbătând de-alungul celor 65 km dealurile Sacos – Zagujeni,
depresiunea Ezeris si campia Sipotului1.
2. Istoricul localității
Istoria localității a suscitat de-a lungul timpului multe discuții cu privire la traseul drumului
roman și al localizării castrului de la Aizis, a existenței așezării medieval, sau mai recent, a
localizării în zonă a unei fortificații de perioada războaielor ruso- austro- turce. Datorită terenului,
zona nu are multe vestigii reperate, iar bibliografia științifică este rară. Printre cei care s-au
ocupat de-a lungul timpului de istoria Ezerișului sau a Soceniului, enumerăm pe Gh. Lazarovici,
Fl. Medeleț, N. Gudea, D. Benea, L. Boldea, N. Magiar și S. Forțiu.
În anii 2000 și respectiv 2016, au fost publicate studii monografice cu privire la Soceni și
Ezeriș, însă partea istorică este tratată destul de sumar.
2.1. Epoca Romană
Granița de vest a Daciei, a susucitat de-a lungul timpului discuții aprinse, legate de locațiile
castrelor și ale așezărilor, dar mai ales ale celor două locații pomenite în comentariile împăratului
Traian, Bersobis și Aizis. Torma Károly a plasat castrul Aizizis la nord de Ezeriş, pe un deal
înalt2, în teritoriul comunei. În 1895, Téglás Gábor a întreprins cercetări asidue în această zonă,
situând castrul Aizis în puntul Ruen de la Fârliug, fortificația fiind asociată și cu drumul roman3.
Istoricul roman A.D. Xenopol, continua cercetările pe linia lui Torma Karoly și afirmă că
satul Ezeris se gaseste pe locul vechiului castru roman Aizis sau Aixis4, castru aflat pe traseul
parcurs de către trupele romane în primul razboi dacic, de la Berzovis spre Tapae:
Inde Berzobim, deinde Aizi processimus.

1

Magiar, Magiar 2016, Cadru Geografic; Magiar, Magiar 2015, 11-13.
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În prezent se știe că Aizis-ul este situat probabil în punctul Ruen de la Fârliug5, iar drumul
roman nu coboară pe valea pârului Tău, ci pe valea Pogănișului. Până în momentul de față nu
există în bibliografie discuții probate cu privire la locuirea romană pe valea Ezerișului, nefiind
descoperite situri arheologice cu o încadrare cronologică în această perioadă, în cadrul
perieghezelor pentru studiul arheologic și istoric. Cu toate acestea, zona depresiunii Ezeriș, se
afla în proximitatea limes-ului vestic al Daciei, intrarea în depresiune fiind păzită de castrul de la
Fârliug. Locația strategică a Fârliugului, în capul văii și pe teren înalt, îl face un mai bun candidat
pentru Aizis decât Ezerișul, din rațiuni de strategie militară. Însă având în vedere faptul că atât în
zona Reșiței, cât și la Brebu6 au fost descoperite artefacte sau construcții care țin de epoca
romană, posibilitatea ca și în depresiunea Ezeriș să fie descoperit în viitor un sit de epocă romană,
rămâne ridicată.
Memoria locală, păstrează amintirea unei fântâni aflată la intersecția cu drumul de pământ
spre Bocsa, prezentă pe hărți cât și în toate schițele cartografice sub denumirea de „fântâna
romană”. Aceasta a fost acoperită în anul 1974, cand s-a asfaltat soseaua Lugoj - Soceni. Cu
siguranță, fântâna este modernă, probabil de secolul al XIX-lea.
2.2 Epoca Medievală
2.2.a Ezeriș
Primele documente cu referire la satul Ezeriș, sunt cele de epocă medievală. În acestea, satul
apare cu diverse denumiri Egrus (1319), Egreus (1437), Egres, Egreus, Hegyeres, Megyres,
Hezeres (sec. XV- XVI). De-a lungul timpului s-a făcut confuzie între Ezeriș, Igriș, Hezeriș și
Agriș.
Moșia Ezeriş este amintită în anul 1319, când cneazul Bach, împreună cu fiul său protestează
înaintea lui Symon, comite de Caraş, împotriva mutării satului Egrus în altă parte a moşiei.
Magister Symon ordonă anchetă, care se face de către comitele Blasiu şi se constată că plângerea
lui Bach a fost întemeiată7.
Ioan de Egres, fiul ceneazului Bach se plânge în 1360, contra lui Laurenţiu Heem în adunarea
de la Gătaia, că i s-a luat pe nedrept jumătate din Egres. Contra lui Laurenţiu fiul lui Heem de
5
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Ozyah la 1363 se şi emite citaţie pentru a justifica în baza cărui drept deţine jumătate din Egres.
Cneazul Brath (Bratu) din Egreus, folosindu-se de întunericul nopţii a furat un iobag de la Ştefan
Heem din Rauna. Furtul este dovedit de către Ladislau Vaski şi Benkö. În 1401 este menționat
din nou de documente Laszlo/ Ladislau Vasky de Hegers ca om al regelui, în relație cu Istvan
Himfy.
La 1433 cneaz al comunei Egres este Mihail Bodor. Câțiva ani mai târziu, la 1437, acesta
îndeplinește funcția de procurator al familiei Heem8. Despre familia Heem se stie că aveau în
posesiune Izgar și Remetea și prin urmare stăpânirea lor este oarecum în proximitatea Ezerișului.
De asemenea, între posesiunile familiei Haraszti, la finalul secolului al XV-lea, s-ar putea afla
și Hegyeres- Ezerișul de astăzi. Deși istoriografia modernă și contemporană a considerat actualul
sat Hezeriș ca moșie a familiei Haraszti, se pare că izvoarele vorbesc de fapt despre Ezeriș.
Francisc Haraszti, ban de Severin începând cu 1479 și familiar al regelui Matia Corvin9 și
care în prealabil a avut moșii în districtul Lugojului, deținea împreună cu fratele său Gergelyt,
printre altele și moșia Hegyeres, din comitatul Timiș, districutul Lugoj, încă din 1479- 1480.
Moșia și satul rămân în stăpânirea familiei și la începutul secolului al XVI- lea, fiica lui Ferenc,
Katalin are în proprietate satul în 1510 sub numele de Megyeres, alături de Hosszupatak, Biniș și
Serked din districtul Lugojului10.
În 1529, moșia sub numele de Heghyerÿe se afla în posesiunea familiei Paksi. Rămânînd fără
moștenitori sau mai degrabă din pricina infidelității lui Gapar și Laszlo Paksi, ea va intra în
posesie regală, urmând ca regele să dispună de ea după nevoie, aceasta fiind oferită demnitarilor
regali.
Prin urmare, moșia Ezeriş din districtul Lugoj, a fost atribuită ca danie regală nobililor Petru
de Tincova, castelan de Lugoj şi Dimitrie Luca, jude al oraşului, împreună cu fiii săi, Martin şi
Ioan în 1534. Ioan Zapolya le dăruieşte sus numiților moşia Hegherÿs din districtul Lugoj11. Se
pare că aceștea nu stăpânesc în pace pentru mult timp moșia și că în 1535 sunt deja probleme. În
1560, Pasztoi Janos și Forgach Janos se află în litigiu pentru moșia Megyeres, iar în 1567 moșia
este gajată pentru suma de 190 de forinți, situație care se repetă și în 1581. Cert este că în 1568,
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moșia are mai mulți stăpâni, Luka Gaspar, Farkaș și Marton precum și caransebeșeanul Gaspar de
Tincova.
La finalul secolului al XVI-lea, la moartea lui Ferenc Modlina, rămân moșiile Cheba,
Hegyeres, Gavosdia, Zgribest, Morencz12.
O versiune originală în legatură cu originea satului este cea prezentată de N. Magiar în
monografia sa și anume cea auzita de la fostul inginer Cristen, care a studiat arhivele din Viena.
Acesta afirma ca, satul ar fi fost asezat in valea Zidita, ce se gaseste la cca. 4 km de actuala
asezare spre sud-vest13.
2.2.b. Soceni
Primele date istorice despre comună se află în diploma din anul 1452 în care posesiunea
Zachel este proprietatea lui Ioan Bizere14. La 1492 se stabileşte un aranjament între George
Gaman de Bizere şi alţi membri ai familiei în ce priveşte posesiunile Calova, Pleşa, Vorhorova,
Ravna, Glomboca, Meel, Zlathina, Zachel din districtul Caransebeş şi Banatul de Severin. La 1
aprilie 1495 capitlul de Arad ratifică împărţirea intervenită asupra posesiunilor Calova, Plese,
Zaccel între George Gaman de Bizere pe de-o parte, iar de cealaltă parte Ioan fiul lui Ladislau
Bizere. În actul capitlului de Arad din 3 aprilie 1495 satul are sub numele Zacchel. La anul 1500
Cristina, fiica lui Nicolae Bizere cere partea legală din averea tatălui său, adică din comunele
Karlova, Pleşa,… Zachel15.
La finalul secolului al XVI- lea (1598), actualele comune Doman, Țerova, Soceni, Târnova,
Bratova, Moniom, Câlnic și Lupac, se pare că au aparținut de districtul Bârzavei în anumite
perioade, acestea fiind și cele mai apropiate de Reșița16
Ponderea însemnata a populatiei românesti, în Banat este adeverita și de faptul ca acest
teritoriu a fost împanzit în sec. XIV-XV cu districte romanesti numeroase ăi bine organizate. Opt
dintre ele erau districte privilegiate, printre care se numara îi districtul Caransebesului, care avea
o situatie asemănătoare cu a celorlalte districte romanesti din Transilvania.
12
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2.3 Epoca Modernă
2.3.a. Ezeriș
Inscaunarea stăpânirii austriece în Banat în anul 1718, a dus la împărtirea acestuia în 11
districte, populatia romaneasca fiind destul de numeroasa în aceste districte. Ezerișul a fost
pomenit sub numele de Egres pe harta din 1699 a lui F. M. Visconti, Eferefch pe harta lui F.
Grisellini sau Hezeresch pe ridicarea Iosefină.
Conform conscripției localitatilor romanesti din Banat în anii 1690-1700, manuscris cu titlul
,,Conscriptio districtuum” (Conscriptia districtelor) și aflat in colectia Marsigli din Bologna, satul
Ezeriș aparținea districtului Bocsa17. În timpul ocupaţiei turceşti satul a continuat să existe pentru
că însemnările lui Marsigli din 1690-1700 dau Hecseris, în districtul Bocşa. De asemenea pe
harta lui Grisellini, Ezerișul este prezent sub forma de Eferefch pe drumul care coboară de la
Furluk.

Fig. 1 Harta lui Grisellini cu reprezentarea Ezerișului și a Soceniului 1774, apud
https://www.raremaps.com/gallery/detail/59118/timisoara-tabula-bannatus-temesiensis-ageometris-ssmm-griselini

17

Magiar, Magiar 2016, 28.
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Raportul de anchetă pentru cazul vicecomitelui Macskasi, din 20 ianuarie 1699, menționează
faptul că 29 de sate ale comitatului Severin aparțin deja fiscului imperial. Între acestea este
menționat și Ezeriș, condus de cneazul Mihai Brândan de 43 de ani18. De asemenea știm că satul
plătea contribuție în 1694, suma fiind foarte mare de 320 de florini. La acestea se adăugau 800
câble de grâu și 2500 câble de porumb. În 1697, darea în bani era de 40 ducați, crescând anul
următor la 70 de ducați alături de 18 câble de porumb în 169719. De asemenea, foarte multe sate
nu primesc chitanțe pentru dări, în lipsa acestora abuzurile se înmulțesc. Cneazul de la Ezeriș a
declarant în numele comunității că nu știm dacă ar fi trebuit să dăm atâta dijmă, dar fiindcă neau impus-o, suntem siliți să o dăm/ ignoramus an desbuissemus tanti, sed quoniam imposuerunt,
coacti sumus praestare20. De asemenea este menționată, tot în această perioadă și mita pe care
locuitorii satului o plătesc diacului Iosif și anume 4 ducați21. Curierului imperial îi este plătită
suma de un zlot pentru mesaj22.
Confuzia între Igriș, Ezeriș și Hezereș se mneține cumva și la finalul secolului al XVII-lea. În
Mappa della Transilvania din 1699 a lui G. M. Visconti, figurează două localității, Egres între St.
Miclus și Nagy Lako- Igrișul și Egres pe drumul de la Lugoj- Fârliug la bifurcația cu Bocșa. Este
important de menționat că în dreptul satului Soceni, care nu este figurat pe hartă, drumul se
desparte din nou și urmează două direcții strategice, spre Caransebeș și spre Carașova.

Feneșan 1996, 160- 162.
Feneșan 1996, 166-168.
20
Feneșan 1996, 169.
21
Feneșan 1996, 171.
22
Feneșan 1996, 172.
18
19
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Fig. 2. Mappa de la Transilvania, de F. M. Visconti, 1699, apud Forțiu 2016, fig. 9.
Așezarea strategică a Ezerișului pe direcția de înaintare Bocșa-Timișoara și Lugoj- Timișoara
este cea care determină figurarea pe această hartă a unei fortificații aflată pe teritoriul acestei
localități și realizată de către imperiali în contextual războaielor cu Imperiul Otoman de la finalul
secolului al XVII- lea. Din acest motiv, fortificația modernă de la Ezerișul de lângă Lugoj, a fost
identificată greșit a fi de fapt Igriș23. Se pare că această fortificație, de formă neregulată, cu șanț
și val, a fost demolată după 4 decembrie 1700, aspect menționat de Marsigli, în urma păcii de la
Karlowitz24. Pentru construcția ei, este posibil să fi fost folosite contribuțiile satului Ezeriș și ale
satelor din apropiere la 1697. Cu această ocazie, comunitatea din Ezeriș dă 600 de care cu fân în
valoare de 700 de florin, iar sătenii din Ezeriș, Ramna și Vermeș au pus la dispoziție carele

23
24

A se vedea toată discuția lui S. Forțiu, vezi Forțiu 2016.
Forțiu 2016, 12-14.
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pentru transport și lemnul pentru construcție25. Prin urmare este posibil să avem de-a face și cu o
palisadă de lemn.

Fig. 3. Mappa de la Transilvania, de F. M. Visconti, 1699, detaliu prelucrat apud Forțiu 2016,
fig. 10.
Având în vedere modalitatea de construcție și faptul că fortificația de la Ezeriș este probabil o
fortificație provizorie cu val și șanț cu apă (pentru a umple șanțul au fost abătute apele pârâului
Tău), aici se pare că demantelarea a însemnat probabil, mai degrabă o umplere a șanțurilor cu
pământ. Categorizată de Marsigli drept innominata et non munita/ monumentum, ea nu necesita
effort mare pentru a fi demolată, pentru umplerea șanturilor a fost nevoie de 2-3 zile de muncă.
Un raport al împăratului Leopold din 14 martie 1701, menționează că șanțul de la Egres urmează
să fie umplut în curând26.
Interiorul era împărțit în două incinte, fiind identificate și trei poduri care treceau șanțurile
pline cu apă, interiorul fiind destul de larg.

25
26

Feneșan 1996, 172.
Relazioni, II, 482-487.
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Fig. 4. Ezeriș 1701, desen de J. Ch Muller, detaliu prelucrat apud Forțiu 2016, fig. 11.
Prima ridicare austriacă, păstrează de altfel, în această zonă, o reprezentare în unghi drept a
coturilor râului Tău, în mod clar cursul este artificial modificat. Din păcate astăzi, aceasta este
singura evidență a existenței unei fortificații în această zonă, iar de-a lungul timpului nu a fost
semnalată nici o descoperire legată de aceasta. Tot de această fortificație poate fi legată și așa zisa
fântâna romană, la origine parte component a acestei fortificații efemere.
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https://maps.arcanum.com/en/map/firstsurveybanat/?layers=137&bbox=2359766.325877364%2C5740705.450861138%2C2367023.06625018
73%2C5743084.553366515
În conscripţia din 1717 figurează Esseriss, cu 52 case este în districtul Vârşeţ, fapt confirmat
și de harta lui Mercy din 1723 Egriş. Harta oficială din 1761 dă Eserisch, iar pe harta lui Griselini
din 1776 avem Eseresch. Korabinszky: Ezeriş, la o milă de la Docnecea. Vályi: Eşerits, comună
în comitatul Timiş, la o milă de la Docnecea. Vályi mai are Ezereş, comună mixtă în comitatul
Caraş cu locuitori catolici. Fényes Elek: Ezeres, comună valahă la 3 ore de la Docnecea, cu 2
catolici, 2021 ortodocşi, având biserică ortodoxă. Comuna are şi han27.
Ratiuni politice au determinat conducerea Imperiului Austriac să treacă Banatul
provincial sub administratia maghiară, între anii 1778-1780. Aceștia au împărțit Banatul în trei
comitate: Torontal, Timis si Caraș. Ezerișul aparținea comitatului Caraș, cercului Carasova.
Colonizările repetate n-au reusit să modifice situatia demografică din acest tinut, ele

27

Ilieșiu 2011, 121.
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concentrându-se în special pe zona Reșiței. In aceasta perioadă satul Ezeris avea 52 case si
apartinea comitatului Caras, districtului Varset28.

Fig.
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https://maps.arcanum.com/en/map/firstsurveybanat/?layers=137&bbox=2359766.325877364%2C5740705.450861138%2C2367023.06625018
73%2C5743084.553366515
Tot din aceasta perioada dateaza, pe raza satului, poduri peste ape. Unul dintre poduri se
află pe drumul spre Câlnic, în apropierea cantonului CFR, iar celalalt în Valea Lupilor, partial
distrus. Biserica actuală este construită în 1914, pe locul celei vechi zidită în 180129.
Zona Banatului devine din nou, câmp de lupta intre anii 1788 – 1790, cand au reizbucnit
conflictele militare între Imperiul Otoman și cel Austriac. Razboiul a adus cu sine foamete, boli,
distrugeri de vieti omenesti si de bunuri materiale. Nici locuitorii satului nu au fost scutiti de
aceste nenorociri, satul fiind ars în anul 1788, cand locuitorii s-au retras din calea turcilor in
padurile de la Zleaman, spre Ramna. Acolo, împreuna cu locuitorii Firliugului, s-au luptat cu
28
29

Ilieșiu 2011, 121.
Magiar, Magiar 2016, 28-29.
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turcii, ieșind invingatori. Ca urmare a acestui fapt, satul Ezeris a primit titlul de Craivaros si
drepturile care ii reveneau acestui titlu.
In cronica Câlnicului, se vorbeste despre luptele cu turcii pe care locuitorii celor doua sate
le-au avut la locul numit Buza lui Vlad30.

Fig.
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https://maps.arcanum.com/en/map/secondsurveyhungary/?layers=5&bbox=2114100.105625749%2C6021281.909096854%2C2128613.58637139
7%2C6026040.114107607

30

Magiar, Magiar 2016, 31.
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Fig.
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https://maps.arcanum.com/en/map/thirdsurvey75000/?layers=43&bbox=1743426.124142615%2
C6092656.610673053%2C1975641.8160729802%2C6168787.890845088

2.3.b. Soceni
Conscripţia din anul 1717 dă Solchen cu 56 case în districtul Vârşeţului. În harta lui
Mercy din 1723, satul apare sub numele de Sotscham. În harta lui Grisellini, satul apare sub
numele de Soifan/ Sosan (fig.1). În harta oficială din 1761 Socsane în districtul Caransebeş. La
Griselini: Sosan Vályi: Socian comună valahă în comitatul Caraş, cu locuitori ortodocşi în
apropiere de Brebul, Ezeriş, Câlnic, Valeadeni, Târnova.
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Fig. 9. Soceni reprezentat pe a doua ridicare austriacă, 1806-1869, apud
https://maps.arcanum.com/en/map/secondsurveyhungary/?layers=5&bbox=2114100.105625749%2C6021281.909096854%2C2128613.58637139
7%2C6026040.114107607

Fig. 10. Ezeriș reprezentat pe a treia ridicare austriacă, 1869-1887, apud
https://maps.arcanum.com/en/map/thirdsurvey75000/?layers=43&bbox=1743426.124142615%2
C6092656.610673053%2C1975641.8160729802%2C6168787.890845088
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La înfiinţarea comitatului Caraş în 1779, comuna e atribuită acestuia până la 1873 când
trece la comitatul Caraş.
În anul 1848 comuna a avut mult de suferit, fiind incendiată în trei rânduri în urma
luptelor dintre revoluționari și armata impaerială. Se pare că la aceste lupte a participat însuși
generalul Traian Doda31. Biserica ortodoxă română a fost zidită înainte de anul 1700. Clopotniţa
s-a zidit în 1812. La 1897 biserica a fost renovată şi sfinţită din nou. Cu această ocazie au
dispărut 3 iconiţe donate de către episcopul Vidac. Matricolele datează de la anul 1778. În
biserica din Soceni se află Liturghier, redactat la Râmnic în 173332.
În anul 1839 comuna are 2021 ortodocşi, 2 catolici = 2023 locuitori, în anul 1843 are
1959 ortodocşi, în anul 1851 are 9 catolici, 2021 ortodocşi = 2030 locuitori, în anul 1863 are
1856 locuitori, în anul 1890 are 22 germani, 1608 români, 2 sârbi, 29 alţii = 1661 locuitori, în
anul 1900 are 1556 locuitori, în anul 1910 are 1558 locuitori, în anul 1930 are 1236 români, 63
ţigani, 19 alţii = 1318 locuitori. Se află în judeţul Caraş, plasa Bocşa Montană, în vecinătatea
comunelor Zorlenţu Mare, Brebul, Soceni, Moniom și Vasiova33.
In 1873, din confiniul militar se formeaza comitatul Severinului și încorporează comitatul
Carasului sub denumirea de Caras – Severin, acestuia apartinandu-i și satele Ezeris și Soceni. La
1877, alături de alte sate, Soceni aparținea de administrația Reșiței34.

31

Magiar, Magiar 2015, 48.
Ilieșiu 2011, 279
33
Ilieșiu 2011, 120.
34
Magiar, Magiar 2015, 246.
32
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Fig. 11. Comuna Ezeriș pe harta României.

Fig. 12. Comuna Ezeriș și vecinătățile sale.
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2.4 Epoca Contemporană
In timpul Primului Razboi Mondial (1914 - 1918), barbații din Ezeriș și Soceni au fost
încorporati în armata Austro-Ungară. Cei rămași acasă, au plătit și ei prețul războiului. In urma
unui ordin de rechiziție au fost luate clopotele de cupru ale bisericii, pentru a fi prelucrate și
transformate în muniție.
După Marea Unire, în 1923-1924, comuna Ezeriș, figura în plasa Reșița, cercul Soceni, având
1373 de locuitori. În comuna funcționau 2 băcani, 2 birturi, și 4 măcelari35. Din anul 1950,
localitatea Soceni face parte din raionul Reșița și aparține administrativ de comuna Ezeriș, unde
se găsește primăria. În 1967 reapar județele în România și localitatea Soceni face parte din
județul Caraș-Severin, dar aparține administrativ tot de primăria Ezeriș.
Lângă primaria din centrul satului a fost ridicat, in anul 1938, un monument pe care se afla
scrise numele eroilor căzuti în Primul Razboi Mondial. Initiatorii construirii acestui monument au
fost: inv. Ioan Patrascu (presedintele comitetului), preotii Lazar Voin si Ioachim Jurca, primarul
Petru Sofea, notarul Pantelimon Popa, incasatorii Petru Putnic, Nicolae Putnic, Dimitrie Vuia36.

35
36

Anuarul Socec, 277.
Ilieșiu 2011, 122.
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Fig. 13. Monumentul eroilor, ridicat la 1938.
Zona împădurită a comunei a fost folosită ca zonă de acțiune a grupului de rezistență
anticomunistă Chera- Dârloni, în anii 1946-1952. Aceștea au atacat postul de jandarmi din
Soceni, împreună cu alt grup din localitate, comandat de P. Lăutaș, luând arme și uniforme.
Aceasta a fost una dintre cele mai de succes lovituri date regimului de anticomuniștii locali37.
Un alt grup de rezistență, care a folosit teritoriul comunei Ezeriș ca să se ascundă a fost
grupul medicului Ionel Vuc din Zorlențul Mare, în 1948-195438.
Ambele grupuri au fost lichidate de securitate, membrii lor fie sau sinucis, fie au fost
împușcați în timpul luptelor, fie au fost arestați, judecați sumar și condamnați la ani grei de
pușcarie, iar unii dintre ei și-au pierdut mințile. Alături de zona Almăjului și de cea a Teregovei,
zona Soceni- Ezeriș- Fârliug- Duleu a constituit rezistența anticomunistă din munții Banatului,
unii dintre locuitorii comunei fiind persecutați sau chiar încarcerați pentru ajutorul dat acestor
grupări.

37
38

Rusnac 1996, 425-426; Cireșan 1997, 13, 22-28, 32, 35-38; Milin 2000, 193-195.
Hurtupan 2000, 55-58.
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3

Descoperiri arheologice menţionate în literatura ştiinţifică
Literatura de specialitate menționează o singură descoperire sigură pe teritoriul comunei,

această figurează în RAN39 și anume:
52767.01

Movilele de la neprecizată

tumul

Ezeriş. Situl este

Caraş-

Ezeriş,

Severin

com.

plasat în hotar, în
obârşia

Ezeriş

Necu-

07.12.2011

noscută

Văii

Trestiei.

Movilele de la Ezeriș, au intrat în literatură în 1987, odată cu articolul publicat de către Fl.
Medeleț și I. Bugilan. Cei doi pomenesc, fără alte precizări, locația a patru movile de pământ în
obârșia Văii Trestiei, informație primită de la Gh. Lazarovici40.
De asemenea, recent în 2016, S. Forțiu atenționa în legătura cu existența la Ezeriș, chiar
pe teritoriul satului actual, a unei fortificații cu val și șanț cu apă de la începutul secolului al
XVIII- lea41.

4

Obiective
Colectarea informațiilor despre patrimoniul arheologic al zonei. Verificarea și

reprezentarea veridică a situației siturilor arheologice, identificarea zonelor cu patrimoniu
arheologic și delimitarea acestora prin coordonate ST 70.

5

Metode şi tehnici folosite
Metoda de realizare a prezentului raport a constat în efectuarea unor cercetări de

suprafață, în teritoriul administrativ al comunei Ezeriș, cu scopul de a identifica zonele cu
patrimoniu arheologic cunoscut și reperat, precum și identificarea de noi zone cu potențial
arheologic.
CIMEC, Ezeriș. Fișa de sit.
Medeleț, Bugilan 1987, 130.
41
Forțiu 2016.
39
40
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În vederea delimitării perimetrului zonelor cu potențial arheologic, am folosit
recunoașterile de teren din satelit, folosind INIS Viewer și Google Earth.
De asemenea, am avut în vedere și distribuția zonelor de interes arheologic, fiind făcută o
periegheză.
Pe baza rezultatelor oferite de imaginile satelitare și a obsevațiilor din teren, s-a făcut
ridicarea topografică a siturilor în coordonate stereo 70 pentru a putea delimita, cu aproximație,
suprafața sitului arheologic/zonei cu potențial arheologic. De asemenea, au fost executate o serie
de fotografii de ansamblu ale perimetrelor siturilor arheologice/zonelor cu potențial arheologic.
Informațiile colectate din teren au fost transpuse pe hărți satelitare, pentru marcarea
limitelor siturilor/ zonelor cu potențial arheologic, precum și a zonelor de protecție a acestora,
conform legislației în vigoare.

6. Rezultate
Cercetarea arheologică de teren efectuată în teritoriul comunei Ezeriș, județul CarașSeverin a condus, pentru început, la investigarea perimetrelor cu patrimoniu cunoscut și reperat,
întrucât în RAN figurează ca sit arheologic doar un singur punct:
52767.01

Movilele de la neprecizată

tumul

Ezeriş. Situl este

Caraş-

Ezeriş,

Severin

com.

plasat în hotar, în
obârşia

Ezeriş

Necu-

07.12.2011

noscută

Văii

Trestiei.

Conform contractului o echipă de arheologi a efectuat periegheze pe teritoriul comunei,
cu scopul de a delimita cât mai fidel siturile arheologice.
Metodologic, activitatea de evaluare s-a desfășurat în următorii pași:
1 - studiul fotografiilor satelitare, al ortofotoplanurilor și al imaginilor aeriene
disponibile: Google Earth, Bing, ESRI, ANCPI (INIS Viewer) și delimitarea anomaliilor
susceptibile a fi determinate de prezența activităților antropice.
2 - studiul hărților topografice, atât cele mai vechi (în special Planurile Directoare de
Tragere), cât și cele mai noi, disponibile în format fizic sau electronic (hărțile 1:25000 ale
Direcției Topografice Militare, dar și cele ale ANCPI).
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3 - deplasarea în teren (faza 1) - efectuarea perieghezelor pe trasee prestabilite, cu scopul
de a verifica anomaliile din imaginile aeriene și de a delimita cu ajutorul GPS-ului perimetrele
siturilor arheologice reperate.
4 - deplasarea în teren (faza 2) - periegheze în zonele în care nu s-au putut delimita
anomalii pe imagini aeriene, dar care, prin natura terenului (în special văi ale cursurilor de apă),
puteau oferi noi elemente de identificare în teren a unor situri arheologice.
5 - introducerea datelor culese în teren în aplicații GIS și CAD (QuantumGIS, Global
Mapper, AutoCad) și extragerea coordonatelor punctelor de contur.
Drept urmare suntem în măsură să vă prezentăm în cele ce urmează lista siturilor
repertoriate, pentru care am oferit coordonatele punctelor de contur, atât în sistemul STEREO 70,
cât și în proiecție geografică. Totodată, la fiecare sit veți găsi o descriere detaliată a localizării,
dar și (acolo unde este cazul), datarea, bibliografia și observații de luat în seamă la integrarea
datelor în Repertoriul Arheologic Național.
În cadrul perieghezelor au fost reperate movilele de la Ezeriș, în număr de trei. Aceste
nu se află în teritoriul comunei, ci pe teritoriul UAT Reșița, sat Moniom. Aria sitului precum și o
parte din aria de protecție a sitului se află pe teritoriul UAT Ezeriș.
Sit 1 – Movilele de la Ezeriș
(Cod LMI: CT-I-s-A-)(Cod RAN: ) 52767.0
INVENTAR COORDONATE ARI E MOVILE

Nr.

x

[m]
Pct.4
436242.736
436172.639
5
6
436111.84
7
436063.134
8
436190.673
SUPRAFATA

y
[m]
253976.649
254357.893
254324.762
254114.253
253960.014
40082mo

INVENTAR COORDONATE ARIE MOVILE UAT EZERIS
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x

Nr.

y

Pct.
9

[m]
436182.075

[m]
254306.571

10

436158.719

254271 .8

11

436172.606

254107. 144

12

436226.772

254063.476
7772mp

SUPRAFATA

INVENTAR COORDONATE ARIE PROTEJATA MOVILE
Nr.

x

[m]
Pct.
13
436814.063
14
436539.563
15
435675.345
16
435520.281
436020.795
17
SUPRAFATA

y
[m]
253634.294
255127.256
254656.322
253986.131
253380.834
1474089mp

INVENTAR COORDONATE ARIE PROTEJATA MOVILE
UAT EZERIS

Nr.
Pct.
18
19
20
21
22
23
24
9
12
27
28
29
30

x
[m]
436369.302
436368.395
436401.192
436385.559
436292.134
436277.254
436202.361
436182.075
436226.772
436285.187
436340.241
436403.01
436425.895

y
[m]
255034.477
254993.662
254804.379
254687.474
254483.575
254383.391
254336.77
254306.571
254063.476
254016.382
253940.996
253872.977
253821.638
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31
436461.777
32
436577.327
436587.525
33
13
436814.063
14
436539.563
SUPRAFATA

253778.331
253566.699
253561.912
253634.294
255127.256
506703mp

- Localizare: Situl este amplasat în hotar, în obârşia Văii Trestiei, la capătul văii Trestiei, în
sud-vestul satului actual. Cele trei movile se află în UAT Reșița, sat Moniom, o parte din aria
sitului și din aria de protecție intră pe UAT Ezeriș.
- Descriere: Cele trei movile se află la marginea teritoriului comunei, într-o zonă în care se
afla probabil hotarul medieval, ele fiind de altfel movile de hotar.
Movila 1
Aceasta are un diametru de 1,20 și o elevatie de 1 m, fiind o movilă de mici dimensiuni, pe
marginea drumului forestier și lângă șanțul ocolului silvic. Zona în care se află este o pantă de
deal împădurită care mărginește valea Trestiei.
x

Nr. Pct.

[m]
436205. 14

1

y
[m]
254001.097

Movila 2
Aceasta are un diametru de 1,8-2m și o elevatie de 0,8-1 m, fiind o movilă aplatizată de
mici dimensiuni, pe marginea drumului forestier și lângă șanțul ocolului silvic. Zona în care se
află este un vârf de deal împădurit, care mărginește valea Trestiei. Afectată de o bornă modernă.
x

Nr.

[m]
436097.471

Pct.
2

y
[m]
254119.544

Movila 3
Aceasta are un diametru de 3-4 m și o elevatie de 2-2,50 m, fiind o movilă de mici
dimensiuni, pe marginea drumului forestier și lângă șanțul ocolului silvic. Zona în care se află
este o pantă de deal împădurit, care mărginește valea Trestiei. Este grav afectată de intervenții
moderne. Pe lângă aceasta se întâlnesc bolovani mici de piatră locală.
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x

Nr.

[m]
436152.021

Pct.
3

y
[m]
254309.837

- Descoperiri: Fără descoperiri de artefacte
- Stare de conservare: precară, fiind afectate de borne moderne, de drumul forestier și de
șanțurile drumului și ale ocolului silvic.
- Atribuire cronologică: Epocă medievală
- Observații: Au fost descoperite trei movile, din cele patru menționate de autorii studiului
din 1987 cu dimensiune mică.
- Bibliografie: Medeleț, Bugilan 1987, 130.
În cadrul documentării a fost reperată și fortificația de epocă modernă de la Ezeriș, prezentă
pe hărțile din 1699 și 1700. Din păcate, în 1701 șanțurile au fost acoperite și suprastructurile
demantelate. Singurul indiciu este cursul râului Tău pe prima ridicare Iosefină și informațiile
fragmentare din documente. Suprapunerea unei hărți actuale pe prima ridcare Iosefină ne arată
aproape exact locul fortificației, sub partea nordică a satului actual.
Sit 2 – Fortificația modernă de la Ezeriș
(Cod LMI: CT-I-s-A-)(Cod RAN: ) –
I NVENTAR COORDONATE FORTIFI CATIE MODERNA

Nr.
Pct.

x

y

1

[m]
439753.653

[m]
256243.008

2

439791.292

256288.844

3
4

439817.952

256322.091

439803.656

256336.008

5

439787.429

256341.614

6
7

439754.394

256363.456

439732.564

256379.499
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8

439674.756

9

439730.87

SUPRAFATA

256318.214
256262.633
9914mp

INVENTAR COORDONATE ARIE PROTEJATA FORTI FICATIE
MODERNA

x

Nr.
Pct.

y

10

[m]
439778.27

11

439946.596

256162.819

12

440087.619

256338.686

13

439911 .169

256510.465

14

439876.638

256522.394

15

439868.838

256527.551

16

439708.459

256645.418

17

439395.344

256313.469

18

439595.07

SUPRAFATA

[m]
255957.836

256115.641
245925mp

- Localizare: Situl este amplasat în vatra satului actual în zona de la intersecția drumului
DN58A cu drumul județean Ezeriș- Bocșa DJ583.
- Descriere: Așezarea strategică a Ezerișului pe direcția de înaintare Bocșa-Timișoara și
Lugoj Timișoara este cea care determină figurarea pe Mappa de la Transilvania din 1699 (vezi
fig.3) a unei fortificații pe teritoriul localității de azi, realizată de către imperiali în contextual
războaielor cu turcii de la finalul secolului al XVII- lea. Ea a fost de-a lungul timpului identificată
greșit cu Igriș42 și era probabil o fortificație provizorie. Această fortificație, de formă neregulată,
cu șanț și val, a fost demolată după 4 decembrie 1700, după Marsigli, în urma păcii de la
Karlowitz43. Pentru construcția acesteia este posibil să fi fost folosite contribuțiile satului Ezeriș
și ale satelor din apropiere la 1697. Comunitatea din Ezeriș dă 600 de care cu fân în valoare de
42
43

A se vedea toată discuția lui S. Forțiu, vezi Forțiu 2016.
Forțiu 2016, 12-14.

28

700 de florin. Iar sătenii din Ezeriș, Ramna și Vermeș au pus la dispoziție carele pentru transport
și lemnul pentru construcție44. Prin urmare este posibil să avem de-a face și cu o palisade de
lemn. Demantelarea a însemnat probabil, mai degrabă o umplere a șanțurilor cu pământ.
Categorizată de Marsigli drept innominata et non munita/ monumentum, iar pentru umplerea
șanturilor a fost nevoie de 2-3 zile de muncă. Șanțul de la Egres urmează să fie umplut în curând,
așa cum aflăm într-un raport al împăratului Leopold din 14 martie 170145.
Această fortificație, era una temporară, cu incintă dublă cu val de pământ și posibil o palisadă
de lemn, precum și șanț cu apă (pentru a umple șanțul au fost abătute apele pârâului Tău). Pe
harta din 1699, au fost identificate și trei poduri care treceau șanțurile pline cu apă, interiorul
fiind destul de larg și format din două incinte (vezi figura 4). Drumul care străbătea depresiunea
Ezerișului spre Lugoj și spre Bocșa era barat de aceste lucrări de fortificare.
Prima ridicare austriacă, păstrează de altfel, în această zonă, o reprezentare în unghi drept a
coturilor râului Tău, în mod clar cursul este artificial modificat. Pe următoarele ridicări, răul și-a
modificat cursul și cele două coturi drepte nu mai există, râul rotunjind aceaste zone. Din păcate
astăzi, aceasta este singura evidență a existenței unei fortificații în această zonă, iar de-a lungul
timpului nu a fost semnalată nici o descoperire legată de aceasta. Tot de această fortificație poate
fi legată și așa zisa fântâna romană, la origine parte componentă a acestei fortificații efemere.
- Descoperiri: Fără descoperiri de artefacte
- Stare de conservare: precară, fiind afectată de satul modern care-l suprapune, dar și de
cursul râului Tău.
- Atribuire cronologică: Epocă Modernă, 1698-1701
- Observații: Este suprapus de satul actual și distrus în mare parte. Din păcate în timpul
pereghezelor de teren, sau pe harățile satelitare moderne nu au putut fi observate elemente ale
acestei fortificații.
- Bibliografie: Forțiu 2016..

7. Concluzii

44
45

Feneșan 1996, 172.
Relazioni, II, 482-487.
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În urma perieghezelor și a studiului hărților istorice și contemporane precum și a
bibliografiei de specialitate, pe teritoriul UAT Ezeriș au fost identificate 2 situri
arheologice, dintre care unul este cunoscut, figurând în RAN, iar cel de-al doilea a fost
identificat pe baza literaturii de specialitate și al hărților istorice.
Situl 1 Movilele de la Ezeriș, este un grup de trei movile de mici dimensiuni, afectate
parțial de lucrări moderne și contemporane și se află pe teritoriul UAT Reșița, Moniom,
însă situl de întinde și în UAT Ezeriș, prin aria sitului și aria de protecție a acestuia. După
formă și dimensiuni, ele pot fi atribuite epocii medievale, în zonă mai fiind cunoscute și
movilele medievale de hotar de la Brebu46. Deși în muzeele din zonă și în RAN nu există
menționări ale unor situri sau artefacte care provin de la Ezeriș, localnicii amintesc
descoperiri de monede medievale în vatra satului. De asemenea, izvoarele menționează
moșia Ezeriș, sub diverse nume, încă de la începutul secolului al XIV-lea și pe tot parcusul
secolelor XV- XVII. Datorită acestor atestări, credem că drumul care străbate depresiunea
Ezerișului are origine medievală, nefiind atestate situri cu o cronologie mai vechi pe
teritoriul comunei. Ele se prezintă astăzi grav afectate de intervenții moderne și
contemporane.

46

Medeleț, Bugilan 1987, 111.
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Fig. 14. Ezeriș Movile, ridicare toopografică a sitului, cu aria de protecței marcată
decembrie 2021.
Situl 2 Fortificația temporară cu incintă dublă, val de pământ cu palisadă și șanț cu apă,
localizată la interesecția DN58A cu drumul Bocșa- Ezeriș DJ583, este o fortificație care
recent a intrat în atenția cercetării istorice și a fost localizată corect47. Ea se încadrează în
tipul innominata et non munita/ monumentum.
Fortificația este reprezentată pe harta din 1699, dar și în detaliile hărților realizate la
1701 de J. Ch Muller (vezi fig. 3 și 4). De asemenea, pe ridicarea Iosefină, se mai poate
observa în această zonă, că râul Tău are un curs modificat artificial, cu ot drept, care se
potrivește cu cele două hărți precedente, motif pentru care considerăm că în această zonă se
afla fortificația temporară, ridicată de către austriecii între 1697 și primăvara lui 1701,
nivelată în urma păcii de la Karlowitz. Din păcate situl și aria de protecție a acestuia este

47

Forțiu 2016.
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suprapus de o parte a satului contemporană. De asemenea, râul Tău și-a schimbat cursul în
decursul ultimelor 300 de ani și prin urmare considerăm că ea este în mare parte distrusă.

Fig. 15. Ezeriș, suprapunere hărții actuale pe prima ridicare Iosefină.

Fig. 16. Ezeriș- fortificația modernă, ridicarea topografică a sitului cu marcarea ariei de
protecție, decembrie 2021.
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8. Propuneri și Recomandări
Rezultatele obținute la întocmirea studiului istoric și arheologic PUG EZERIȘ impun
completarea RAN și LMI cu informațiile noi și localizarea exactă a sitului 1, precum și
introducerea sitului 2 în RAN și LMI.
Recomandăm beneficiarului să facă demersurile care se impun în condițiile actualizării
informațiilor în RAN și LMI, pentru toate lucrările care vor afecta zonele siturilor sau zonele de
protecție a acestora.
Arheolog specialist:
dr. A. C. Georgescu- Hamat
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Fig. 17. Ezeriș și soceni pe a doua ridicare

Fig. 18. Ezeriș și soceni pe a doua ridicare
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Fig. 19 Satul Ezeriș în prezent, apud Google Earth.

Fig. 20 Satul Soceni în prezent, apud Google Earth.

40

Fig. 21. Movilă 1, fotografie A.C. Georgescu- Hamat, noiembrie 2021

Fig. 22. Movila 2, fotografie A.C. Georgescu- Hamat, noiembrie 2021
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Fig. 23 Movila 3, fotografie A.C. Georgescu- Hamat, noiembrie 2021

Fig. 23. Zona celor trei movile, fotografie A.C. Georgescu- Hamat, noiembrie 2021
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ANEXE
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Fișă Sit 1
I. IDENTIFICARE
1.1.
COD LMI
1.2.
Categorie
1.3.
Denumire oficială
1.4.
Cod RAN
2. LOCALIZARE
2.1.
Stat
2.2.
Judeţ
2.3.
Localitate
2.4.
Descrierea localizării

2.4.1.

Movilă
Movilele de la Ezeriș
52767.0

2.4.2.

Microrelief, elemente de peisaj
natural
Adresa

2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.

Toponim/Sector urban
Cod poştal
Referinţe cadastrale
Coordonate geografice
Identificare cartografică
Sistem cartografic utilizat
Coordonate Y, X, Z
Punct

2.5.5.

Reper

2.5.6. Toponim
3. DATARE
3.1.
Epoca6)
3.1.1.
Datare început
3.1.2.
Datare sfârşit

România
Caraș- Severin
Ezeriș
Situl este amplasat în
hotar, în obârşia Văii
Trestiei, la capătul văii
Trestiei, în sud-vestul
satului actual. Cele trei
movile se află în UAT
Reșița, sat Moniom, o
parte din aria sitului și
din aria de protecție
intră pe UAT Ezeriș.
Deal împădurit
Sud-vestul satului
actual
Obârșia Văii Trestiei
x
x
x
x
Situl este plasat în
hotar, în obârşia Văii
Trestiei.
Drumul de hotar cu
Moniom
Obârșia Văii Trestiei
Medievală
-
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3.2.
Cultura
3.2.1.
Faza culturală
3.3.
Secol
3.4.
Interval de date
3.5.
Atestare documentară
6
) Dicţionar de termeni, epoci.

-

4. UTILIZARE
4.1. Tipuri de exploatare a terenului

pădure

5. DESCRIERE
5.1. Descriere Cele trei movile se află la marginea teritoriului comunei, într-o zonă în care
sit
se afla probabil hotarul medieval, ele fiind de altfel movile de hotar.
Movila 1
Aceasta are un diametru de 1,20 și o elevatie de 1 m, fiind o movilă de
mici dimensiuni, pe marginea drumului forestier și lângă șanțul ocolului
silvic. Zona în care se află este o pantă de deal împădurită care mărginește
valea Trestiei.
x
y
Nr.
[m]
[m]
Pct.
1
436205. 14 254001.097
Movila 2
Aceasta are un diametru de 1,8-2m și o elevatie de 0,8-1 m, fiind o
movilă aplatizată de mici dimensiuni, pe marginea drumului forestier și
lângă șanțul ocolului silvic. Zona în care se află este un vârf de deal
împădurit, care mărginește valea Trestiei. Afectată de o bornă modernă.
x
y
Nr
[m]
[m]
.
2
436097.471 254119.544
Pct.
Movila 3
Aceasta are un diametru de 3-4 m și o elevatie de 2-2,50 m, fiind o
movilă de mici dimensiuni, pe marginea drumului forestier și lângă șanțul
ocolului silvic. Zona în care se află este o pantă de deal împădurit, care
mărginește valea Trestiei. Este grav afectată de intervenții moderne. Pe lângă
aceasta se întâlnesc bolovani mici de piatră locală.
x
y
Nr
[m]
[m]
.
436152.021 254309.837
3
Pct.
5.2. Tip sit
Tumul
5.3. Categorie -
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sit
5.4. Stratigrafie generală
5.5. Materiale şi tehnici
de
construcţie
5.6.1. Materiale Sol, bolovani de piatră locală
de
construcţie
5.6.2. Tehnici de construcţie
5.7. Inscripţii 5.8. Patrimoniu mobil
6. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINŢĂRI
6.1.
Starea generală de
Proastă
conservare
6.2.
Lucrări anterioare de
restaurare
6.3.
Riscuri/ameninţări
Afectare parțială
6.3.1.
Eroziune
x
6.3.2.
Inundaţii
6.3.3.
Alunecări de teren
6.3.4.
Agricultura
7. DOCUMENTARE
7.1.
Bibliografie
Medeleț, Bugilan 1987
F. Medeleţ, I. Bugilan,
Contribuţii la problema şi la
repertoriul movilelor de
pământ din Banat, în Banatica
9, 1987, p. 87-198.
7.2.
Dosare şi rapoarte x
arhive
7.3.
Hărţi
x
7.4.
Planuri
x
7.5.
Desene
7.6.
Fotografii
x
7.6.1.
Foto satelitare
x
7.6.2.
Foto aeriene
7.6.3.
Fotografii alb-negru
7.6.4.
Fotografii color
x
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8. NIVEL CLASARE
8.1.
Grupa valorică
-A
-B
8.2.
Criterii de evaluare globală
9. INVENTARIERE
9.1. Instituţia în cadrul căreia s-a redactat fişa
9.2. Autorul fişei şi calitatea acestuia
9.2.1. Nume

x
Georgescu Hamat
A. C.
Arheolog
specialist

9.2.2. Prenume
9.2.3. Calitatea acestuia
9.2.4. Semnătura autografă a specialistului care a
întocmit fişa

9.2.5. Semnătura şi ştampila conducătorului instituţiei în cadrul căreia
s-a redactat fişa
9.3. Numărul procesului-verbal de validare în comisia
regională a monumentelor istorice
9.3.1. Numărul documentului de clasare
9.3.2. Data ordinului de clasare
9.4. Reglementări urbanistice
9.5. Data redactării fişei
27.12.2021

INVENTAR COORDONATE ARI E MOVILE
x
Nr.
[m]
Pct.
4
436242.736
436172.639
5
6
436111.84
7
436063.134
8
436190.673
SUPRAFATA

y
[m]
253976.649
254357.893
254324.762
254114.253
253960.014
40082mo

INVENTAR COORDONATE MOVILE
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Nr.
Pct.
1

x
[m]
436205. 14

y
[m]
254001.097

2

436097.471

254119.544

3

436152.021

254309.837

INVENTAR COORDONATE ARIE S I T MOVILE UAT EZERIS
x
y
Nr.
[m]
[m]
Pct.
9
436182.075
254306.571
10

436158.719

254271 .8

11

436172.606

254107. 144

12

436226.772

254063.476
7772mp

SUPRAFATA
INVENTAR COORDONATE
x
Nr.
[m]
Pct.
13
436814.063
14
436539.563
15
435675.345
16
435520.281
436020.795
17
SUPRAFATA

ARIE PROTEJATA MOVILE
y
[m]
253634.294
255127.256
254656.322
253986.131
253380.834
1474089mp

INVENTAR COORDONATE ARIE PROTEJATA MOVILE
UAT EZERIS
Nr.
Pct.
18
19
20
21
22
23
24
9
12

x
[m]
436369.302
436368.395
436401.192
436385.559
436292.134
436277.254
436202.361
436182.075
436226.772

y
[m]
255034.477
254993.662
254804.379
254687.474
254483.575
254383.391
254336.77
254306.571
254063.476
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27
436285.187
28
436340.241
29
436403.01
30
436425.895
31
436461.777
32
436577.327
436587.525
33
13
436814.063
14
436539.563
SUPRAFATA

254016.382
253940.996
253872.977
253821.638
253778.331
253566.699
253561.912
253634.294
255127.256
506703mp
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Fișă Sit 2
I. IDENTIFICARE
1.1.
COD LMI
1.2.
Categorie
1.3.
Denumire oficială
1.4.
Cod RAN
2. LOCALIZARE
2.1.
Stat
2.2.
Judeţ
2.3.
Localitate
2.4.
Descrierea localizării

2.4.1.

Fortificație
Fortificația modernă de la Ezeriș
-

2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.

Microrelief, elemente de peisaj
natural
Adresa
Toponim/Sector urban
Cod poştal
Referinţe cadastrale
Coordonate geografice
Identificare cartografică
Sistem cartografic utilizat
Coordonate Y, X, Z
Punct

2.5.5.

Reper

2.5.6. Toponim
3. DATARE
3.1.
Epoca6)
3.1.1.
Datare început
3.1.2.
Datare sfârşit
3.2.
Cultura
3.2.1.
Faza culturală
3.3.
Secol
3.4.
Interval de date
3.5.
Atestare documentară

România
Caraș- Severin
Ezeriș
Situl este amplasat în
vatra satului actual în
zona de la intersecția
drumului DN58A cu
drumul județean EzerișBocșa DJ583
Depresiune
Nordul satului actual
327195
x
x
x
x
Situl este plasat în vatra
satului, nordul acesteia.
De la interesecția
DJ583 cu DN58A spre
marginea satului
Modernă
1697
1701
1697- 1701
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6

) Dicţionar de termeni, epoci.

4. UTILIZARE
4.1. Tipuri de exploatare a terenului
5. DESCRIERE
5.1.
Descriere sit

locuire

Așezarea strategică a Ezerișului pe direcția de înaintare
Bocșa-Timișoara și Lugoj Timișoara este cea care
determină figurarea pe Mappa de la Transilvania din 1699
(vezi fig.3) a unei fortificații pe teritoriul localității de azi,
realizată de către imperiali în contextual războaielor cu
turcii de la finalul secolului al XVII- lea. Ea a fost de-a
lungul timpului identificată greșit cu Igriș48 și era probabil o
fortificație provizorie.
Această fortificație, de formă
neregulată, cu șanț și val, a fost demolată după 4 decembrie
1700, după Marsigli, în urma păcii de la Karlowitz49. Pentru
construcția acesteia este posibil să fi fost folosite
contribuțiile satului Ezeriș și ale satelor din apropiere la
1697. Comunitatea din Ezeriș dă 600 de care cu fân în
valoare de 700 de florin. Iar sătenii din Ezeriș, Ramna și
Vermeș au pus la dispoziție carele pentru transport și
lemnul pentru construcție50. Prin urmare este posibil să
avem de-a face și cu o palisade de lemn. Demantelarea a
însemnat probabil, mai degrabă o umplere a șanțurilor cu
pământ. Categorizată de Marsigli drept innominata et non
munita/ monumentum, iar pentru umplerea șanturilor a fost
nevoie de 2-3 zile de muncă. Șanțul de la Egres urmează să
fie umplut în curând, așa cum aflăm într-un raport al
împăratului Leopold din 14 martie 170151.
Această fortificație, era una temporară, cu incintă dublă
cu val de pământ și posibil o palisadă de lemn, precum și
șanț cu apă (pentru a umple șanțul au fost abătute apele
pârâului Tău). Pe harta din 1699, au fost identificate și trei
poduri care treceau șanțurile pline cu apă, interiorul fiind
destul de larg și format din două incinte (vezi figura 4).
Drumul care străbătea depresiunea Ezerișului spre Lugoj și
spre Bocșa era barat de aceste lucrări de fortificare.
Prima ridicare austriacă, păstrează de altfel, în această
zonă, o reprezentare în unghi drept a coturilor râului Tău, în
mod clar cursul este artificial modificat. Pe următoarele

A se vedea toată discuția lui S. Forțiu, vezi Forțiu 2016.
Forțiu 2016, 12-14.
50
Feneșan 1996, 172.
51
Relazioni, II, 482-487.
48
49

51

ridicări, răul și-a modificat cursul și cele două coturi drepte
nu mai există, râul rotunjind aceaste zone. Din păcate
astăzi, aceasta este singura evidență a existenței unei
fortificații în această zonă, iar de-a lungul timpului nu a fost
semnalată nici o descoperire legată de aceasta. Tot de
această fortificație poate fi legată și așa zisa fântâna
romană, la origine parte componentă a acestei fortificații
efemere.

Tip sit
Fortificație
Categorie sit
Stratigrafie generală Materiale şi tehnici de construcţie
5.6.1.
Materiale de
construcţie
5.6.2.
Tehnici de
construcţie
5.7.
Inscripţii
5.8.
Patrimoniu mobil 6. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINŢĂRI
6.1.
Starea generală de
Foarte Proastă
conservare
6.2.
Lucrări anterioare de
restaurare
6.3.
Riscuri/ameninţări
Afectare în cea mai mare parte
6.3.1.
Eroziune
x
6.3.2.
Inundaţii
x
6.3.3.
Alunecări de teren
6.3.4.
Agricultura
x
7. DOCUMENTARE
7.1.
Bibliografie
Forțiu 2016
S. Forțiu, Despre un Egris
care nu-I Igriș, ci Ezeriș, sau
cum a apărut planul unui
Schanz drept fortificație
medieval la Igriș, în Morisena,
1, 2, 1-9.
7.2.
Dosare şi rapoarte x
arhive
7.3.
Hărţi
x
7.4.
Planuri
x
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
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7.5.
Desene
X
7.6.
Fotografii
7.6.1.
Foto satelitare
x
7.6.2.
Foto aeriene
7.6.3.
Fotografii alb-negru
7.6.4.
Fotografii color
x
8. NIVEL CLASARE
8.1.
Grupa valorică
-A
-B
8.2.
Criterii de evaluare globală
9. INVENTARIERE
9.1. Instituţia în cadrul căreia s-a redactat fişa
9.2. Autorul fişei şi calitatea acestuia
9.2.1. Nume

x
Georgescu Hamat
A. C.
Arheolog
specialist

9.2.2. Prenume
9.2.3. Calitatea acestuia
9.2.4. Semnătura autografă a specialistului care a
întocmit fişa

9.2.5. Semnătura şi ştampila conducătorului instituţiei în cadrul căreia
s-a redactat fişa
9.3. Numărul procesului-verbal de validare în comisia
regională a monumentelor istorice
9.3.1. Numărul documentului de clasare
9.3.2. Data ordinului de clasare
9.4. Reglementări urbanistice
9.5. Data redactării fişei
27.12.2021
I NVENTAR COORDONATE FORTIFI CATIE MODERNA
x
[m]

y
[m]

Nr.
Pct.
1

439753.653

256243.008

2

439791.292

256288.844

3

439817.952

256322.091
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4

439803.656

256336.008

5

439787.429

256341.614

6
7

439754.394

256363.456

439732.564

256379.499

8

439674.756

256318.214

9
439730.87
SUPRAFATA

256262.633
9914mp

INVENTAR COORDONATE ARIE PROTEJATA FORTI FICATIE
MODERNA
Nr.
Pct.
10

x
[m]
439778.27

y
[m]
255957.836

11

439946.596

256162.819

12

440087.619

256338.686

13

439911 .169

256510.465

14

439876.638

256522.394

15

439868.838

256527.551

16

439708.459

256645.418

17

439395.344

256313.469

18
439595.07
SUPRAFATA

256115.641
245925mp
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