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1. Introducere 

 

Orașul Reghin are calitatea de municipiu și face parte din județul Mureș. Municipiul 

se află la 46°46'33" latitudine nordică și 22°42'30" longitudine estică. Are o suprafață de 

7.282 ha, din care: 785 ha curți și clădiri; 62,5 ha străzi, 41,61 ha parcuri și zone verzi; 1.334 

ha intravilan; 4.345 ha suprafețe agricole și 624 ha fond forestier. Principalul său reper 

geografic este râul Mureș. Totodată, același râu a constituit o sursă pentru derulările 

arheologico-istorice. 

Suprafața actuală acoperă o altă topografie, care include sate înglobate. Modificarea a 

tulburat într-o oarecare măsură fixarea locului de descoperiri mai vechi. 

Fiind vorba despre o localitate cu oarecare tradiţie, și-a constituit colecții arheologice 

școlare (Liceul Evanghelic). Unele piese au ajuns prin același proces, tocmai la Sighișoara. 

Ele sunt rezultatul unor descoperiri întâmplătoare, care, din păcate, nu pot fi decât cu mare 

dificultate legate de Reghin. 

Este de menționat că de mai mult de o jumătate de secol (!) pe teritoriul orașului nu s-

a derulat absolut nici o cercetare arheologică sistematică ori de salvare. 

Ca să adauge și mai multă tristețe stării precare a informațiilor de natură arheologică, 

Biblioteca Județeană Târgu Mureș nu a înregistrat nici un „eveniment arheologic” între anii 

1994/1995 și 2005, moment din care nu mai urmărește bibliografia locală. 

Suprafața mare a orașului nu poate fi acoperită nici măcar cu o prospectare de tip 

periegheză (cercetare de suprafață). Ea presupune traversarea a cel puțin două anotimpuri (cu 

și fără vegetație și lucrări agricole) și implicarea unui număr minim de cinci arheologi 

profesioniști. 

Menționez în continuare că sunt circulate variante de urbanism datorate lui Paul 

Niedermaier. Sunt defalcate pe perioade istorice foarte bine delimitate, împreună cu tot felul 

de scenarii de evoluție. Ele nu au nimic cu arheologia, nici nu se bazează pe vreo realitate 

arhitectonică decât pe analiza loturilor de case prezente pe hărțile de la finele sec. XIX. Le 

socotim pur speculative și fără legătură cu vreo analiză istorică rezistentă a dezvoltării 

Reghinului. 
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2. Rezervații arheologice oficiale 

 

Repertoriul național consemnează ca protejate de lege următoarele zone topografice: 

 

114818.01 
(Cod LMI: MS-I-s-

B-15411) 

Situl arheologic de la 

Reghin - "Dealul 

bisericii" 
(Categorie: locuire civilă) 
(Tip: așezare) 

municipiul 

Reghin 

Dealul 

bisericii 

 

sec. II - III 

d.Hr., sec. 

IV - V 

d.Hr. 

 

46.78333°N 

24.7°E 

 

 

114818.01.01 
(Cod LMI: MS-I-

m-B-15411.02) 

Situl arheologic de la 

Reghin - "Dealul 

bisericii" / ansamblu 

anonim 
(Categorie: locuire civilă) 
(Tip: Așezare) 

municipiul 

Reghin 

Dealul 

bisericii 
geto-dacică 

 

46.78333°N 

24.7°E 

 

 

114818.01.02 
(Cod LMI: MS-I-s-

B-15411) 

Situl arheologic de la 

Reghin - "Dealul 

bisericii" / ansamblu 

anonim 
(Categorie: locuire civilă) 
(Tip: Așezare) 

municipiul 

Reghin 

Dealul 

bisericii 

 

sec. II - III 

d.Hr. 
 

46.78333°N 

24.7°E 

 

 

114818.01.03 
(Cod LMI: MS-I-

m-B-15411.01) 

Situl arheologic de la 

Reghin - "Dealul 

bisericii" / ansamblu 

anonim 
(Categorie: locuire civilă) 
(Tip: Așezare) 

municipiul 

Reghin 

Dealul 

bisericii 

 

sec. IV - V 

d.Hr. 
 

46.78333°N 

24.7°E 

  

 

 

3. Detalierea descrierii zonelor oficial protejate 

 

 

Se observă cu ușurință că Repertoriul se referă, în fapt și în realitate, la un singur 

toponim, desemnat drept Dealul bisericii. Este delimitat aproximativ la nord de Pârâul 

Temniței și Strada Izvorului, la vest Strada Mihai Viteazul, la sud și est (aproximativ) de 

Strada Bujorului. 

Conform mențiunilor, el a înregistrat o așezare dacică fără cronologie, urmată de alte 

așezări, în continuitate ori în discontinuitate, pentru perioada romană și cea imediat post 

romană, oprindu-se în sec. V, după Hristos. Descoperirile au conținut monede dace timpurii 

(imitații după cele macedoniene ale lui Filip al II-lea), denari republicani şi imitaţii, apoi 

ceramică, arme, piese ornamentale de bronz, un tezaur de monede din sec. I, încheiat cu 

emisiuni provenite de la împăratul Commodus. 

O parte dintre tipurile de descoperiri sunt funerare (urne de incinerație și piese de 

podoabe asociate). Au ajuns în depozitele Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, din 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:MS-I-s-B-15411
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:MS-I-s-B-15411
https://ro.wikipedia.org/wiki/Reghin
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Mure%C8%99_-_R&params=46.78333_N_24.7_E_&language=ro
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Mure%C8%99_-_R&params=46.78333_N_24.7_E_&language=ro
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:MS-I-m-B-15411.02
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:MS-I-m-B-15411.02
https://ro.wikipedia.org/wiki/Reghin
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Mure%C8%99_-_R&params=46.78333_N_24.7_E_&language=ro
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Mure%C8%99_-_R&params=46.78333_N_24.7_E_&language=ro
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:MS-I-s-B-15411
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:MS-I-s-B-15411
https://ro.wikipedia.org/wiki/Reghin
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Mure%C8%99_-_R&params=46.78333_N_24.7_E_&language=ro
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Mure%C8%99_-_R&params=46.78333_N_24.7_E_&language=ro
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:MS-I-m-B-15411.01
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:MS-I-m-B-15411.01
https://ro.wikipedia.org/wiki/Reghin
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Mure%C8%99_-_R&params=46.78333_N_24.7_E_&language=ro
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Mure%C8%99_-_R&params=46.78333_N_24.7_E_&language=ro
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-ro&id=114818.01&description=Situl+arheologic+de+la+Reghin+-+"Dealul+bisericii"&uselang=ro&lat=46.78333&lon=24.7
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-ro&id=114818.01.01&description=Situl+arheologic+de+la+Reghin+-+"Dealul+bisericii"+/+'''ansamblu'''+anonim&uselang=ro&lat=46.78333&lon=24.7
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-ro&id=114818.01.02&description=Situl+arheologic+de+la+Reghin+-+"Dealul+bisericii"+/+'''ansamblu'''+anonim&uselang=ro&lat=46.78333&lon=24.7
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-ro&id=114818.01&description=Situl+arheologic+de+la+Reghin+-+"Dealul+bisericii"&uselang=ro&lat=46.78333&lon=24.7
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-ro&id=114818.01.01&description=Situl+arheologic+de+la+Reghin+-+"Dealul+bisericii"+/+'''ansamblu'''+anonim&uselang=ro&lat=46.78333&lon=24.7
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-ro&id=114818.01.02&description=Situl+arheologic+de+la+Reghin+-+"Dealul+bisericii"+/+'''ansamblu'''+anonim&uselang=ro&lat=46.78333&lon=24.7
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-ro&id=114818.01&description=Situl+arheologic+de+la+Reghin+-+"Dealul+bisericii"&uselang=ro&lat=46.78333&lon=24.7
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-ro&id=114818.01.01&description=Situl+arheologic+de+la+Reghin+-+"Dealul+bisericii"+/+'''ansamblu'''+anonim&uselang=ro&lat=46.78333&lon=24.7
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-ro&id=114818.01.02&description=Situl+arheologic+de+la+Reghin+-+"Dealul+bisericii"+/+'''ansamblu'''+anonim&uselang=ro&lat=46.78333&lon=24.7
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Cluj-Napoca (Valeriu Lazăr, Repertoriul arheologic al județului Mureș. Tg. Mureș, 1995, p. 

203). Aceasta înseamnă că alături de așezarea romană trebuie să fi existat un orizont de 

cimitir distinct. 

Toate au fost remarcate prin materiale aglomerate, dar disparate, care nu provin din 

structuri arhitectonice rezistente, cu potențial de conservare-restaurare. 

În anul 2014 a avut loc refacerea pavelelor din zona bisericii medievale. Operațiunea 

a fost supravegheată arheologic de către Muzeul Județean Mureș, însă nici o informație nu a 

fost publicată ori semnalată. 

 

4. Informații suplimentare și potențialul arheologic al „Dealului bisericii”  

 

Zona întreagă se prezintă ca un uriaș bot de deal, izolat de restul terasei de un curs de 

apă. Aceasta a făcut ca întregul spațiu să aibă o uriașă potențialitate de locuire istorică 

perenă. Este zona arheologică 0 a Reghinului. 

În măsura în care s-au semnalat urmele așezărilor antice deja menționate, extrem de 

nedreptățite au fost componentele medievale şi premoderne ale zonei (sec. XIII-XVIII). Ele 

sunt desemnate prin prezența bisericii parohiale medievale (actuala biserică evanghelică, de 

sorginte gotică). Ea a marcat tocmai centrul Reghinului medieval, în jurul căreia s-au grupat 

toate componentele menționate de izvoare: drumuri, castel, așezare civilă, piața târgului. 

Pe același amplasament trebuie să acceptăm extensiile cimitirului medieval și 

premodern (până la externalizarea sa din afara zonei urbane, petrecută probabil în sec. al 

XVIII-lea, sub presiunea autorităților habsburgice). Acest cimitir putea/trebuia avea/să aibă o 

incintă de protecție, de obicei folosită ca bază pentru dezvoltarea unei incinte de apărare 

active (curtine supraînălțate, turnuri și porți) în perioadele tardive. Toate nu se mai văd astăzi, 

dar sunt potențialități arheologice cel mai mare interes. Este sigur că ele au fost demolate, 

fără a lăsa vreo urmă documentară înregistrată, dar cu prezențe sigure în adâncimea solului. 

Zona nu pare afectată de dislocări masive de straturi (având în vedere cotele de la pragul 

bisericii), așa încât urmele arheologice trebuie să fie conservate pe loc. 

Precum se cunoaște, stăpânii nobili ai Reghinului au deținut o rezidență locală. Ea nu 

putea abandona aceeași poziție preeminentă din suprafața localității, în favoarea uneia 

inferioare, chiar în vecinătate. Tocmai acelaşi deal dispune de o foarte bună poziție 

strategico-tactică. Mai mult decât atât, se poate estima cu deplin temei că rezidența respectivă 

luase consistența unui castel care data cel puțin din secolul al XV-lea. În anul 1501 se 

confirmă intrarea fortificației în stăpânirea deplină a lui Toma Farkas de Herina (Entz G., 
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Erdélyi építészete a 14-16. században. Kolozsvár, 1996, p. 453). În 1562, Reghinul era de 

asemenea socotit cetate cu o garnizoană angrenată împotriva secuilor răsculaţi împotriva 

principilor Transilvaniei. Dată fiind perioada de menționare documentară, este chiar mai 

probabil ca ele să fi fost realizate din materiale de construcție mai rezistente (piatră și 

cărămidă). În oricare situație, acele elemente constitutive de castel trebuie să fi fost lucrări de 

amploare, a căror urme ar trebui să se regăsească în zona desemnată. Acestea pot include 

reamenajări antropice ale întregului deal. Este de așteptat ca zona de barare a botului de deal 

să fi beneficiat de lucrări de lărgire și accentuare a dificultății șanțului de apărare, umplut 

parțial cu apă. 

Evident, la interiorul acestor fortificații ar trebui să se regăsească cele mai prețioase 

urme de locuire din perioada sec. XV-XVII din toată suprafața orașului: locuința propriu-zisă, 

acareturi, grajduri, depozite. 

Fără să se cunoască aceste informații mai vechi, au fost emise ipoteze legate de 

fortificațiile orașului ori târgului Reghinului au fost estimate ca fiind realizate din lemn şi 

pământ (P. Niedermaier, Städtebau im Spätmittelalter. Siebenbürgen, Banat und 

Kreischgebiet. 1348-1542, Köln - Weimar - Wien, Edit. Böhlau, 2004, p. 83). Ele au însoțit o 

istorie de arhitectură în mare parte fantezistă, contrazisă sistematic în alte localități unde s-au 

făcut cercetări arheologice. Precizăm suplimentar că acestea ar corespunde unei incinte 

exterioare. Amploarea lor este susținută doar pe analiza cartografică tardivă, iar în opinia 

noastră, este cu totul depărtată de realitate. Aprecierea este pur ipotetică, axată numai pe lipsa 

semnalelor din teren a oricăror elemente care să amintească de ea. Pe același temei, nu putem 

pune nici un preț pe vechimea unor „cartiere” delimitate doar pe capriciul de imaginare a 

lotizării. 

Din acest punct de vedere, vestigiile semnalate (dar neregăsite încă!) sunt mai 

importante decât toate urmele arheologice oficializate și protejate, întrucât sunt legate direct 

de istoria orașului; de asemenea, recuperarea lor, chiar parțială, reprezintă o importanță 

covârșitoare pentru dezvoltarea turismului istoric local. Să mai adăugăm faptul că toate 

așezările mai răsărite și-au revendicat nuclee istorice fortificate, pe care le-au îngrijit și apărat 

cu gelozie. 

Urmare a acestor stări apreciem că zona Dealului bisericii (poate chiar „al cetății”) 

trebuie drastic îngrădită de la aglomerări urbanistice noi. Toate interesele trebuie îndreptate 

către recuperări arheologice atente, posibile a conține resturi arhitectonice majore. 
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5. Puncte urbane cu înregistrări arheologice 

 

a. Cartierul Iernuțeni (la ieșirea dinspre oraș, spre Târgu Mureș, în dreptul bornei de 

kilometraj care marchează intrarea în oraş, în perimetrul cuprins între DN 15 şi calea ferată, 

la aproximativ 100-150 m de şosea). 

Ceramică aparținătoare „Culturii Coțofeni” (Emil Moldovan, Obiecte preistorice 

descoperite în preajma orașului Reghin (jud. Mureș) în Marisia. Arheologie-istorie, XXVIII, 

2006). 

Satul de odinioară (Radnótfája, Etschdorf) a avut o istoria medievală aparte, 

aparținând unor greavi sași, apoi a ajuns în domeniul cetății Gurghiului. Nu se cunosc date 

despre biserica sa, cu toate că ea este prezentă pe documentele cartografice mai vechi. 

Nucleul său medieval este însă o preţioasă relicvă arheologică încă nesemnalată. 

Un punct orientativ pentru loc în constituie fostul conac Macskási. Acela poate 

moșteni amplasamente medievale. 

 

b. În Apalina, fost sat (Abafája, Odendorf), astăzi cartier înglobat Reghinului, s-a 

descoperit o monedă bizantină de tip ,,solidus”, aparținătoare împăratului bizantin Iustinian I 

(sec. VI). Poate fi vorba despre o descoperire izolată, fără legătură cu vreun sit arheologic. 

Biserica a fost ridicată probabil la sfârșitul sec. al XIII-lea - începutul sec. al XIV-lea. 

Prima mențiune a preotului este din 1332. Din biserica medievală se mai păstrează părți 

componente. Ea, împreună cu cimitirul, este de inclus în zona arheologic protejată. 

Satul omonim, aparținător până la Reformă, abației benedictine din Cluj-Mănăștur, 

trebuie să-și fi păstrat urmele de-a lungul drumului care este la vest de biserică. Este o altă 

zonă cu potențial arheologic medieval și premodern. 

 

c. Albia Mureșului, în apropierea staţiei de epurare a apei municipiului Reghin, nu 

foarte departe de locul de descoperire al pieselor anterioare. A fost cules un topor miniatural 

preistoric (Emil Moldovan, Obiecte preistorice descoperite în preajma orașului Reghin (jud. 

Mureș) în Marisia. Arheologie-istorie, XXVIII, 2006).  

Locul este viciat pentru că poate constitui un loc de depunere al materialelor purtate 

de ape din aval. 

 

 d. Drumul roman a urmat linia râului Mureș (Valeriu Lazăr, Repertoriul arheologic 

al județului Mureș. Tg. Mureș, 1995, p. 203, cu întreaga bibl. mai veche). Deși semnalat în 
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mod repetat (probabil și cu reluarea unor informații, fără nici un fel de adaos), nu s-a bucurat 

niciodată de precizări topografice exacte; nici măcar de descrieri consistente. Mai este 

semnalat „pe câmp” la vest de fostul sat Apalină. 

Ceea ce știm despre el este că era o cale de circulație către castrul de la 

Brâncovenești. De asemenea, în mod sigur, utilitatea sa s-a prelungit până în Evul Mediu, 

pentru că obiective majore (castele) s-au edificat în funcție de traseul său, nu doar la Reghin. 

Având în vedere alte soluții folosite de către romani, drumul ar putea fi bănuit ca fiind 

pe terasa învecinată luncii propriu-zise a râului, spre vest, folosind meandre și pante cât mai 

economice. Regretul imposibilității așezării sale pe hartă se dublează prin aceia că a servit 

drept reper pentru așezarea romană care este semnalată pe Dealul bisericii. S-ar putea admite 

ipotetic chiar și un punct de traversare, pe un pod, pentru a continua parcursul pe malul opus. 

În același timp, invers, se poate bănui că nu fusese departe de locul pomenit. Raportul cu 

drumul roman stabilește orizontul de așteptare al caracterului de așezare romană. Putea fi 

legat de o statio (popas), dublat de o villa. 

  

e. Punctul zis „Beng” sau „Benk” este amplasat la sud-vest de fostul sat, devenit 

cartier, Apalina. Este descris sumar drept un platou/terasă pe care au fost înregistrate urme ale 

Culturii Sighișoara-Witenberg, continuate intermitent până în prima epocă a fierului 

(Hallstatt). 

  

f. În hotarul cu comuna Breaza (punctul precizat „la Moară”) a existat o așezare cu 

mai multe nivele de locuire, culturile Coţofeni, Sighişoara-Wietenberg, epoca fierului 

(dacică), romană și a migrațiilor (slavi sau avari). Sunt posibile extensiuni ale așezării și în 

hotarul Reghinului (Valeriu Lazăr, Repertoriul arheologic al județului Mureș. Tg. Mureș, 

1995, p. 90). 

 

g. Într-un loc neprecizat din oraș (?). Tezaur monetar găsit în anul 1868, compus din 

peste 600 de piese romane din argint. Și-a pierdut complet urma.  

 

h. Un alt tezaur medieval a ajuns în Cabinetul Numismatic al Academiei Române 

(București). Mai multe amănunte lipsesc cu desăvârșire (Valeriu Lazăr, Repertoriul 

arheologic al județului Mureș. Tg. Mureș, 1995, p. 203, cu bibl. mai veche). 
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i. Cartierul Mihai Viteazul. Cu prilejul construcției de blocuri, la mijlocul sec. XX 

(1967), a fost recuperat un tezaur, depus acum la Muzeul Județean Mureș. Cuprindea 216 

monede de argint cu valoare nominală de cinci coroane, două coroane, un florin şi o coroană, 

emise în Austria, Ungaria, Lombardia şi la Veneţia. Monedele se păstrează astăzi în Muzeul 

Judeţean Mureş.  

A fost îngropat cu foarte mare probabilitate la sfârșitul Primului Război Mondial. Nu 

constituie vreun reper sau indiciu pentru vreo zonă de protecție. 

 

j. Bibliografia mai veche indică locul numit „Saspárt” (= „malul șoimului”, lb. 

magh.), localizat pe malul de vest al Mureșului, în plin oraș. Informațiile de până în perioada 

interbelică susțineau că acolo fusese o „cetate de pământ”. Amănuntele lipsesc cu desăvârșire 

și, pe cât se pare, verificările sunt astăzi imposibile datorită progreselor edilitare din ultimul 

secol. Se poate estima că nu putea aparține decât unei perioade din epoca bronzului, fierului 

ori Evului Mediu (sec. XIII-XV). 

 

k. Castelul Huszár (sec. XVIII), din fostul sat Apalina, este monument istoric privat, 

în stare de ruină. Orice reluare a reabilitării sale trebuie obligatoriu raportată la un studiu 

arheologic de amplasament.  
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6. Concluzii 

 

Întregul teritoriu al orașului se supune arealului regional în care se remarcă abundența 

depozitelor de bronzuri (epoca eponimă și prima epocă a fierului, Halstatt), precum și cea a 

așezărilor civile dacice și romane. Locuirea din epoca migrațiilor a fost slab înregistrată.  

În mod deloc surprinzător, dată fiind orientarea istoricilor și arheologilor doar către 

perioade istorice mai vechi, nu au fost semnalate urme de sate sau monumente medievale 

dispărute. Cu toate acestea, istoria satelor și monumentelor nu a început doar din sec. al XIV-

lea, din care începem să dispunem de acte scrise. Este de așteptat ca arealele inițiale să ocupe 

vecinătăți cu cele ale bisericilor medievale, în măsura în care ele s-au păstrat în picioare ori 

există urme/informații despre ele.  

Din cauza modalităților vechi de colecționare și a introducerii foarte tardive a 

obligației raportării descărcărilor arheologice la coordonate topografice, harta arheologică se 

poate socoti vagă și în bună măsură neutilizabilă din punct de vedere practic. De la primele 

consemnări istoriografice și până în prezent, extinderea urbanistică a fost severă, modificând 

nu numai peisajul local, dar și vechile indicatoare toponimice care au mai fost, cât de cât 

înregistrate în legătură cu descoperiri vechi.  

Nu se pot delimita cu maximă precizie ariile semnalate cu descoperiri arheologice. 

Pentru că locul are macro mobile arheologice și istorice bine cunoscute (practic patru 

așezări, din care una târg cu fortificații, cel puțin trei biserici medievale și un drum roman 

refolosit în Evul Mediu), se impune ca toate abordările urbanistice să fie însoțite de asistență 

arheologică pentru a le putea delimita cu mai mare acuratețe și a le proteja pentru 

valorificarea destinului viitor al localității.   

 

 Cluj-Napoca/Mediaș, 7 dec. 2016 

 


