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Sebeşul şi monumentele sale medievale au atras în ultimul secol şi 

jumătate atenţia a numeroşi specialişti, fie că vorbim de istorici, arheologi, 
numismaţi, arhitecţi, restauratori, istorici de artă sau simpli amatori, 
pasionaţi de istoria locurilor natale1. Din păcate, istoria sa a fost scrisă şi 
rescrisă fără ca multe dintre concluziile formulate de-a lungul timpului să 
beneficieze şi de rezultatele investigaţiilor arheologice. 

Singurele cercetări arheologice sistematice din interiorul cetăţii au fost 
întreprinse de Radu Heitel în intervalul 1960-1962, cu ocazia restaurării 
bisericii evanghelice. Rezultatele - extrem de importante - au fost din păcate 
publicate doar parţial, sub forma unei broşuri de popularizare apărută la 
câţiva ani după încheierea cercetărilor2. Unele informaţii de ordin arheologic 
din timpul acestui şantier mai răzbat însă izolat din raportul colectivului de 
specialişti care a realizat restaurarea bisericii evanghelice3, precum şi dintr-un 
studiu al lui Theobald Streitfeld asupra capelelor medievale ale Sebeşului, 
publicat la mijlocul anilor ’704. 

După săpăturile realizate acum o jumătate de secol de Radu Heitel a 
urmat o perioadă de aproape patru decenii în care burgul medieval nu a mai 
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1 Cea mai recentă abordare a istoricului cercetărilor privind trecutul Sebeşului şi al 
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beneficiat de atenţia arheologilor5. Abia la începutul anilor 2000, regretatul 
nostru coleg Nicolae Marcel Simina a publicat câteva suite stratigrafice 
însoţite de materiale arheologice medievale din punctele Str. Mioriţei6, Casa 
Holeanca7 şi Str. I. L. Caragiale8. Un al patrulea raport privind săpăturile de 
salvare din 1999 de pe Str. Patria a fost publicat doar postum9. 

În anul 2006, ca urmare a reparaţiei unui gard din zona de nord a 
incintei bisericii evanghelice, a fost realizată o săpătură de salvare care a 
surprins o parte din zidul de incintă al bisericii, în zona capelei Sf. Iacob10. 
În fine, în 2008, un colectiv condus de Cristian Ioan Popa a realizat o 
săpătură de salvare pe amplasamentul noii clădiri a sediului Protopopiatului 
Ortodox Român Sebeş, ocazie cu care au fost surprinse unele înmormântări 
izolate în zona glacisului din colţul de sud-vest al fortificaţiei Sebeşului. 

Întrucât rezultatele cercetării arheologice din anul 2006, de pe latura 
de nord a incintei bisericii evanghelice, au fost făcute cunoscute doar parţial 
- şi numai în format electronic - am considerat necesară publicarea 
raportului extins şi în formă tipărită, completat cu prezentarea materialelor 
arheologice şi a unor concluzii de ordin istoric ce au rezultat în urma 
cercetării.  

 
Contextul cercetării 
În perioada 14.06.-25.06.2006, în urma solicitării parohiei evanghelice 

luterane din Sebeş, s-a efectuat supravegherea arheologică a lucrărilor de 
refacere a gardului de pe latura de nord a bisericii. Proiectul lucrărilor viza 
demantelarea vechiului gard şi a fundaţiei acestuia şi ridicarea unui gard nou 
pe traiectul şanţului fostei fundaţii. Prin urmare, a fost solicitată doar 
supravegherea lucrărilor de scoatere a fundaţiei vechi, cu posibilitatea 
intervenţiei în regimul unei săpături de salvare, dacă situaţia o impunea (fig. 
1, 6). Această ultimă intervenţie, cel puţin teoretic, se justifica prin faptul că 

                                                 
5 Urme ale unui strat de arsură pus în legătură cu invazia tătară au fost observate în grădina 
muzeului şi în faţa clădirii Poştei (Dan 1998b, p. 305). Cel care ne semnalează acest fapt, 
Dorin Ovidiu Dan, nu precizează însă contextul în care au fost făcute aceste observaţii, iar 
trimiterea bibliografică este făcută, în mod eronat, la două sondaje realizate în 1981, pe 
malul vestic al râului Sebeş, în afara cetăţii, pentru identificarea cimitirului medieval 
timpuriu semnalat în secolul al XIX-lea (Heitel, Dan 1986, p. 189). 
6 Simina 2000b. 
7 Simina 2000a. 
8 Simina 2001. 
9 Simina 2007. 
10 Cristian Ioan Popa, Ovidiu Ghenescu, Radu Totoianu, Sebeş, jud. Alba. Punct: Biserica 
Evanghelică, în Cronica cercetărilor arheologice. Campania 2006, raport disponibil doar online, pe 
adresa http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2007/cd/index.htm, addenda, nr. 212. 
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fundaţia vechiul gard era adosată pe o anumită distanţă unei laturi a zidului 
de incintă al bisericii. 

Lungimea şanţului vechiului gard11 era de 76 m, pe toată latura 
nordică a incintei de astăzi. De specificat faptul că gardul era mărginit înspre 
de nord de actuala rigolă, construită din ciment, a cărei fisurare de-a lungul 
timpului a permis infiltrarea repetată a apei în infrastructura gardului. După 
demantelarea elevaţiei s-a trecut la scoaterea manuală a fundaţiei vechi, 
realizată din piatră de mari dimensiuni (blocuri de calcar, gresii, piatră de 
râu) şi fragmente de cărămizi legate cu mortar. Datorită dezagregării 
mortarului ca urmare a infiltrării apei şi a procesului de îngheţ-dezgheţ, 
liantul între materialele de construcţie se păstra doar parţial. 

Şanţul vechii fundaţii se adâncea până la - 0,80 m, proiectul pentru 
noul zid prevăzând o adâncire a fundaţiei până la - 1,00 m. Diferenţa de 
0,20 m ce urma să fie excavată a fost cercetată în condiţiile unei săpături de 
salvare. Dificultatea cercetării a constat însă în lăţimea redusă (de doar 0,50 
m) a şanţului, care a făcut dificilă evacuarea pământului şi, în unele cazuri, 
chiar observaţiile de ordin stratigrafic. 

 
Descrierea stratigrafiei (fig. 2-5) 
În urma taluzării profilului sudic al şanţului12 a fost observată 

următoarea stratigrafie generală, pe metrii 0-42: 
- 0-0,10/0,20 m - nivel vegetal actual, de culoare negru-maroniu; 
- 0,10/0,20-0,95 m - nivel de culoare maronie, cu sporadice materiale 

arheologice; 
- 0,95-1,00 m - nivel de cultură, de culoare gălbui-maronie, cu 

pigmenţi, urme de arsură şi materiale arheologice. 
În capătul de vest al şanţului au fost descoperite mai multe părţi de 

schelet uman, între care şi o calotă, fapt ce dovedeşte deranjarea unor 
înmormântări din cimitirul ce a funcţionat pe acest loc până în epoca 
premodernă.  

Între m. 15,30-16,60 pe locul unei forări pentru studiul de impact, s-a 
deschis o casetă în peretele de sud, cu lăţimea de 0,60 m. Cu acest prilej a 
fost observată pe profilul sudic al casetei groapa forajului care se oprea la 
adâncimea de - 0,90 m pe un nivel de lespezi. La răzuirea grundriss-ului s-a 
                                                 
11 În raportul de săpătură publicat online în 2006 precizam faptul că gardul a fost ridicat 
probabil în jurul anului 1870; momentul coincidea cu demolarea zidului nordic al incintei 
bisericii, potrivit lui Andreas Heitz (vezi Sebeş. Atlas 2004, p. XII); Ferdinand Baumann dă 
ca dată a demolării părţii de nord a fortificaţiei, anul 1873 (vezi Baumann 1882, p. 14, nota 
3). 
12 Metrajul s-a desfăşurat dinspre vest spre est, cu m. 0 în proximitatea podeţului din 
dreptul porţii de intrare în curtea Şcolii Generale nr. 2 Sebeş. 
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conturat o groapă ce intra în profilul de sud şi în cel de vest, marcată la 
partea superioară de un rând de lespezi şi cărămizi printre care se afla mult 
var. Sub nivelul de lespezi groapa se adâncea cu încă 0,30 m, în umplutura 
acesteia, sub un strat gros de var fiind descoperite câteva fragmente 
ceramice şi oase. Prezenţa unor oase umane, precum şi a urmelor de var ne-
au condus iniţial spre ipoteza unei înmormântări de ciumaţi. Oasele de 
animale descoperite în acelaşi context ne permit mai degrabă intrepretarea 
descoperirii drept groapă de var, folosită ulterior ca groapă menajeră (fig. 5, 
18). 

În acest sector, pe peretele de est al casetei, a putut fi observată şi 
stratigrafia nederanjată de ridicarea gardului modern, începând cu adâncimea 
de - 0,80 m, deasupra acestei cote fiind umplutură modernă. Aceasta se 
prezintă, între - 0,80-0,90 m sub forma unei lentile de pământ de culoare 
galbenă, ce conţine mortar, fragmente de cărămizi şi arsură şi care coboară 
în pantă uşoară spre nord. Sub această lentilă, de la adâncimea de - 0,90 m, 
urmează un nivel nederanjat, de culoare neagră, cu materiale arheologice 
medievale, săpat de noi până la adâncimea de - 1,00 m. 

Între m. 38-41,10, de la adâncimea de - 0,25 m s-a conturat o groapă 
albiată marcată de o lentilă groasă de var ce se subţia treptat spre margini. 
Fundul gropii, surprins la - 0,90 m era format dintr-o peliculă de cca. 0,05 m 
de var cimentat. Groapa a folosit probabil pentru prepararea materialului de 
construcţie într-o fază ce poate fi plasată între ridicarea zidului de incintă 
medieval şi construcţia gardului bisericii, care o şi taie13 (fig. 4, 17). 

De la m. 42,60 până la m. 56,10 pe profilul sudic s-au putut observa 
foarte bine resturile zidului de incintă al bisericii medievale. Factorii naturali 
mai sus menţionaţi au făcut posibilă, spre şansa noastră, curăţarea zidului 
prin îndepărtarea mortarului sfărâmat din vechea fundaţie a gardului. S-a 
putut constata, astfel, că fundaţia vechiului gard a fost adosată paramentului 
exterior al laturii de nord a fortificaţiei bisericii, pe toată lungimea acesteia. 
În ce priveşte stratigrafia verticală în acest sector, de la nivelul actual de 
călcare până la - 0,20/0,30 m s-a putut observa reconstituirea la suprafaţă a 
traseului zidului de incintă, realizată din piatră de râu legată cu beton ce 
datează din timpul cercetărilor arheologice întreprinse între anii 1960-1961 
sub coordonarea lui Radu Heitel (fig. 13). Sub „centura” de piatră şi ciment, 
până la adâncimea de aproximativ - 0,40 m se găseşte un nivel de umplutură, 
rezultat în urma efortului de aducere la nivelul actual de călcare, necesar 
reconstituirii traseului zidului de incintă. De la această adâncime până la - 
0,90-1,00 m se păstrează elevaţia zidului medieval, construit din piatră de 
carieră şi de râu, legate cu mortar. Doar pe unele porţiuni de zid se pot 
                                                 
13 Pentru varniţe medievale, vezi Rusu 2005, p. 106. 
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distinge blocuri fasonate sau semifasonate şi lespezi de piatră aşezate sub 
formă de „pseudo-asize”, între care sunt intercalate pietre de râu şi cărămizi 
(fig. 3). La ambele capete au fost observate colţurile zidului, dezvelite pe o 
lungime de 0,60 m spre est şi 0,90 m spre vest. Ca o particularitate, ambele 
colţuri sunt marcate de câte un bloc mare de calcar fasonat. Colţul de est al 
zidului, apărut la m. 56,10 forma la interior un unghi de 1350, iar colţul de 
vest, apărut la m 42,60 forma la interior un unghi de 1450 (fig. 9-10, 13-14, 
25). 

Între m. 49,60-51,60 au apărut, la adâncimea de - 0,90-1,00 m un rând 
de lespezi care ieşeau din verticala zidului. Pentru lămurirea situaţiei s-a 
realizat un sondaj pe lungimea respectivă, prilej cu care s-a constatat că 
acestea reprezentau decroşul fundaţiei zidului. Fundaţia, mai lată decât 
elevaţia, era lucrată într-un mod mai neglijent din aceleaşi materiale de 
construcţie. Întrucât nu mai exista posibilitatea săpării şi evacuării 
pământului, din cauza îngustimii şanţului, sondajul s-a oprit la adâncimea de 
- 1,45 m, cu menţiunea că fundaţia continua şi de la această cotă14. La 
adâncimea conturării decroşului fundaţiei a apărut un nivel subţire, de cca. 
0,05 m, cu numeroase fragmente ceramice, ce poate indica un nivel de 
călcare corespunzător ridicării zidului medieval. De precizat faptul că în 
sondajul realizat pentru observarea fundaţiei, între -1,00 – 1,45 m, solul era 
format din pietriş amestecat cu materiale arheologice (fig. 2, 19). 

De la m. 56,50 până la m. 76 profilul şanţului a relevat o situaţie 
stratigrafică simplă. Sub solul vegetal se afla un pământ de culoare galbenă, 
steril din punct de vedere arheologic. Acest lucru este explicabil dacă avem 
în vedere faptul că zona se afla între zidul de incintă şi Piaţa Mare a oraşului, 
zonă supusă în Evul Mediu unor curăţări repetate. De precizat, totuşi, faptul 
că pe porţiunea cuprinsă între m. 56,10-66,10, în partea superioară a 
profilului se păstrează reconstituirea greşită a traseului zidului de incintă 
realizată în anii ’60 ai secolului trecut. 

 
Materiale litice prelucrate 
În umplutura fundaţiei vechiului gard au apărut mai multe blocuri de 

calcar prelucrate. Şase dintre ele aparţineau unor montanţi de clădiri gotice 
(fig. 36/2-6), iar una provenea de la o cornişă, probabil renascentistă (fig. 
36/1-1a). Se detaşează un bloc profilat, masiv, ce a aparţinut unei construcţii 
de mari dimensiuni, provenind probabil de la o fază mai veche a bisericii 
(romanică ?) (fig. 36/7). 

                                                 
14 Datorită îngustimii şanţului ne-a fost imposibil să înregistrăm un profil stratigrafic 
perpendicular pe zidul de incintă. 
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Este posibil ca măcar o parte a acestor pietre profilate să reprezinte 
componente artistice originale sau refolosite în turnul şi zidul de incintă de 
pe latura de vest, demantelate integral în anul 1863 cu prilejul construirii noii 
clădiri a Gimnaziului Evanghelic15. Nu este însă exclus ca acestea să provină 
de la biserică ori de la edificiile cunoscute din jurul bisericii. 

 
Alte materiale de construcţie 
În zidul de incintă, precum şi în fundaţia gardului dezefactat au apărut 

câteva materiale de construcţie romane, refolosite în Evul Mediu. Printre 
acestea enumerăm un fragment de ţiglă şi un fragment de cărămidă, ambele 
cu urme digitale, ultimul încastrat în colţul de vest al zidului (fig. 20). De 
altfel, o cărămidă cu ştampila Legiunii XIII Gemina a fost deja semnalată ca 
fiind încastrată în zidul de incintă al bisericii evanghelice din Sebeş16, iar o 
alta, similară, în zidul aceleiaşi biserici17. Refolosirea unor materiale de 
construcţie ceramice de epocă romană18, cu ştampila unităţii militare 
romane, a fost observată şi printre cărămizile pardoselii din prima fază a 
monumentului, datată după jumătatea secolului al XIII-lea19. Materialul de 
construcţie trebuie să provină din locuirile romane semnalate în 
împrejurimile Sebeşului. 

 
Materialul ceramic 
În timpul scoaterii fundaţiei vechiului gard au apărut adesea şi 

fragmente ceramice medievale, antrenate de lucrările efectuate cu prilejul 
săpării şanţului de fundare (fig. 33/4-5, 9; 35/2). Pe lungimea cuprinsă 
între m. 0 şi m. 56, în stratul de pământ (nederanjat) aflat sub fundaţia 
veche, la adâncimea de - 0,90-1,00 m au fost descoperite, de asemenea, 
fragmente ceramice medievale (fig. 31/1-8; 32/1-8; 33/1-3, 7, 10). Aşa cum 
precizam, o concentrare de materiale a fost observată între m. 49,60-51,60, 
în sondajul realizat pentru observarea fundaţiei zidului (fig. 28/1-8; 29/1-5; 
30/1-9). O altă concentrare de fragmente ceramice a apărut la m. 27,50, la 

                                                 
15 Ideea părea posibilă în stadiul documentării de la momentul publicării raportului online. 
Având în vedere însă că zidul de incintă de pe latura de vest a fost demontat încă de la 
1724, atunci când a fost zidită vechea clădire a şcolii (vezi Baumann 1882, p. 14, nota 3), iar 
turnul de nord-vest în 1863, cu prilejul construirii noii clădiri a gimnaziului - context în care 
piatra rezultată ar fi putut fi folosită mai degrabă la fundaţiile şcolii - este posibil ca o parte 
a materialelor din fundaţie să provină chiar de la zidul de nord al incintei, a cărui 
demantelare a precedat cu siguranţă construcţia gardului modern. 
16 IDR. III/4, p. 35, nr. 27. 
17 Ibidem. 
18 Pentru tegule romane refolosite în zidăria medievală, vezi Rusu 2005, p. 114. 
19 Heitel 1964, p. 13. 
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adâncimea de - 0,95 m, alături de oase şi cărămizi (fig. 32/1), precum şi 
între m. 7-8 (fig. 34/1-6; 35/1, 3-6). 

Formele ceramice întâlnite sunt oalele, cu buza profilată, urcioarele, 
capacele şi străchinile. Decorul este format exclusiv din caneluri înguste 
orizontale, sub formă de „coaste”, pe o ceramică de culoare cărămizie sau 
neagră-cenuşie. Atrag atenţia buza unei căni(?) cu gura trilobată (fig. 28/3), 
câteva fragmente de urcioare (fig. 31/7; 33/9), un capac cu buton circular 
(fig. 30/2), mânerul unei tigăi tripode (fig. 31/6), două torţi cu nervuri 
verticale (fig. 32/6; 35/6), precum şi un fragment din gura unei cahle (fig. 
30/4). Relevanţa cronologică a materialului ceramic descoperit este scăzută, 
majoritatea reprezentând forme comune pentru secolele XIV-XVI. Urciorul 
descoperit la m. 52, lângă decroşul fundaţiei zidului (fig. 31/7) îşi găseşte 
analogii la Alba Iulia, într-un context de secol XIV-XV20, dar şi la Sebeş - 
Str. Patria, printre materiale datate în principal în secolul al XIV-lea21. 

 
Piese de metal 
Între m. 49,60-51,60, în sondajul realizat pentru dezvelirea fundaţiei 

zidului de incintă, la adâncimea de - 1,40 m, au fost descoperite trei piese 
din fier, puternic corodate: o potcoavă (fig. 29/6), o cataramă de 
harnaşament (fig. 28/9) şi o piesă cu aspectul unui cârlig, greu de identificat 
funcţional. Datarea lor este relativă, însă ele credem că trebuie asociate 
ansamblului de artefacte descoperite împreună, datate în Evul Mediu sau în 
epoca premodernă. 
 

Concluzii 
În istoriografia din secolele XIX-XX s-au emis mai multe opinii 

referitoare la fazele de construcţie ale incintei bisericii şi datarea acestora22. 
Prima dintre ele, formulată încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
de către Ferdinand Baumann, plasa începuturile incintei fortificate în secolul 
al XIII-lea23. Ideea a fost ulterior preluată şi argumentată de Gheorghe 
Anghel. Acesta din urmă a datat incinta din jurul bisericii în a doua jumătate 
a secolului al XIII-lea, ca urmare a invaziei tătare din 1241, fortificaţia fiind 
construită, în opinia sa, de aceeaşi meşteri care au lucrat la biserica 
romanică. Sebeşul se alătura astfel altor oraşe transilvănene precum Mediaş, 

                                                 
20 Marcu Istrate 2008, pl. 167/9. 
21 Simina 2007, fig. 10/e-g. 
22 O ultimă sinteză a acestor opinii a fost realizată de Călin Anghel (vezi Anghel 2010; 
Anghel 2011, p. 122-126). 
23 Baumann 1882, p. 14. 
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Sighişoara sau Sibiu care şi-au ridicat în a doua jumătate a secolului al XIII-
lea mici fortificaţii în jurul principalelor edificii religioase24. 

O a doua ipoteză a fost lansată de către Radu Heitel, autorul 
cercetărilor arheologice din anii ’60 ai secolului trecut, care datează incinta 
bisericii în prima jumătate a secolului al XV-lea, după construcţia corului 
gotic25. Theobald Streitfeld, membru în colectivul care a lucrat la restaurarea 
monumentului, a preluat ideea lui Radu Heitel, aducând şi argumente în 
acest sens. Astfel, Streitfeld publică planul unei capele dezvelită în 
campaniile arheologice de la începutul anilor ’60 în subsolul turnului de sud-
est al fortificaţiei bisericii, pe care o identifică cu „Capella Sancti Jacobi” 
pomenită într-un document de la 1382. Această capelă a fost suprapusă de 
un turn al incintei, care, pe baza unor argumente stilistice şi de logică 
istorică a fost datat, la fel ca şi fortificaţia bisericii, în jurul anului 140026. 

În ciuda poziţiei destul de ferme exprimate în articolul amintit mai 
sus, privind datarea incintei bisericii la cumpăna secolelor XIV-XV, 
Theobald Streitfeld remarca, într-o notă de subsol, apariţia în timpul 
lucrărilor de restaurare a unor resturi de fundaţie la est de corul gotic. 
Autorul atribuia aceste resturi unei incinte fortificate de formă eliptică sau 
unei simple îngrădiri contemporane cu faza romanică a bisericii27. 
Semnalarea acestei fundaţii era mai veche, ea fiind făcută pentru prima dată 
de colectivul ce a lucrat la restaurarea bisericii. Autorii raportului de 
restaurare au interpretat fundaţia din apropierea corului gotic ca resturile 
primei lucrări de fortificare, aparţinând fazei romanice. Ulterior, după 
construirea corului, incinta, iniţial de formă eliptică, a fost parţial demolată, 
realizându-se de această dată o formă de plan dreptunghiular28. Interpretarea 
a fost preluată de Paul Niedermaier care a adăugat celor două incinte o a 
treia, de pământ şi lemn, anterioară invaziei tătare29 (fig. 23). După 1241, 
aceasta va fi înlocuită de o incintă eliptică din piatră, corespunzătoare fazei 
romanice a bisericii, pentru ca ulterior, între 1440-1600 să fie ridicat zidul 
noii incinte, ale cărui resturi se văd astăzi pe laturile de sud şi de est ale 
bisericii30 (fig. 22). Opinia lui Paul Niedermaier se pare că s-a impus şi în 
colectivul care a redactat Atlasul Istoric al Sebeşului,31 deşi Mihaela Sanda 
Salontai, coautoare la capitolul privind monumentele medievale ale 

                                                 
24 Anghel 1976, p. 151-152; Anghel 1986, p. 162-163. 
25 Heitel 1964, p. 22. 
26 Streitfeld 1976, p. 125-130. 
27 Ibidem, p. 128, nota 40. 
28 Angelescu et alii 1967, p. 114. 
29 Niedermaier 1996, Abb. 159. 
30 Niedermaier 1978, p. 82, Abb. 1. 
31 Sebeş. Atlas 2004, p. VI. 
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Sebeşului, evită cu altă ocazie să menţioneze presupusa fază de pământ şi 
lemn a fortificaţiei32. O poziţie rezervată au şi Adrian Andrei Rusu, care 
pune la îndoială argumentele ce ar susţine datarea ei în cea de-a doua 
jumătate a secolului al XIII-lea33, precum şi Călin Anghel, ce constată lipsa 
de argumente decisive a tuturor opiniilor exprimate de-a lungul timpului, 
înclinând totuşi, cu unele rezerve, înspre o recentă teorie a lui Teodor 
Octavian Gheorghiu, ce optează pentru o fortificare în etape, incinta actuală 
datând cel mai probabil de la jumătatea secolului al XV-lea34. 

În acest context, săpăturile de salvare realizate în 2006 pe latura de 
nord a incintei contribuie la lămurirea câtorva aspecte legate de planul 
incintei bisericii evangelice din Sebeş, în zona capelei Sf. Iacob, materialul 
arheologic descoperit cu acest prilej, alături de observaţiile de ordin 
stratigrafic, permiţând anumite nuanţări în privinţa datării incintei mai sus-
amintite. Aşa cum aminteam, între m. 49,60-51,60, la adâncimea de - 0,90-
1,00 m a apărut un rând de lespezi ieşite din verticala zidului, care, în urma 
realizării unui sondaj de control, s-au dovedit a fi decroşul fundaţiei acestuia. 
La aceeaşi adâncime şi în imediata apropiere a acestuia a apărut un nivel 
subţire, cu numeroase fragment ceramice, ce poate fi interpretat ca un nivel 
de călcare corespunzător ridicării zidului. Materialele arheologice, fără a 
permite o încadrare cronologică strânsă, sunt caracteristice secolelor XIV-
XV, fiind aşadar exclusă datarea sectorului dezvelit al incintei în secolul al 
XIII-lea, aşa cum au presupus unii cercetători. De altfel, faptul că traseul 
incintei face o „buclă” în dreptul capelei Sf. Iacob, pentru a o include şi pe 
aceasta, ne face să ne gândim, cel puţin pentru acest sector, la o construire 
ulterioară a incintei faţă de capelă, ultima datată la cumpăna secolelor XIV-
XV, sau chiar mai târziu, în primele decenii ale secolului al XV-lea35. 
Contextul arheologic surprins în 2006 sugerează că zidul dezvelit în săpătură 
a fost ridicat, oricum, în preajma acestui interval cronologic şi nu cu mult 
mai târziu. 

O ultimă problemă pe care dorim să o abordăm este cea a traseului şi 
configuraţiei incintei din jurul bisericii. Aşa cum am văzut, pe partea de nord 
a incintei, traseul zidului face o mică „buclă” pentru încorporarea capelei Sf. 
Iacob. Despre cum arăta incinta în acest sector putem afla de pe un plan 
topografic al Sebeşului de la 1890, pe care apare încă figurat zidul de nord36 
                                                 
32 http://www.medievistica.ro/texte/monumente/starile/SebesSalontai/SebesSalontai.htm#_ftnref. 
33 Rusu 2005, p. 353, 532. 
34 Anghel 2010, p. 344. 
35 Pentru o recentă abordare istoriografică a problemei capelelor Sebeşului, vezi Anghel 
2009. 
36 Sebeş. Atlas 2004, harta IV; harta fie a fost greşit datată, fie prezintă realităţi mai vechi; 
din relatările lui Ferdinand Baumann şi ale lui Andreas Heitz ştim că zidul de nord a fost 
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(fig. 24). Acesta avea adosată pe exterior, în capătul dinspre vest, o clădire 
ce ar putea reprezenta, conform descrierii lui Andreas Heitz, brutăria 
şcolii37. Zidul continua spre vest, la o distanţă de aproximativ 6-7 m de 
rigola pentru scurgerea apei. Undeva în apropierea capelei zidul face un 
unghi spre nord, după care, ajungând la rigolă, merge în paralel cu aceasta. 
Acesta este sectorul surprins în săpătura din 2006 (fig. 27). Pe interior zidul 
are adosată o construcţie de lemn, despre care aflăm, din descrierea aceluiaşi 
Andreas Heitz, că era un şopron pentru lemnele de foc ale şcolii. La un 
moment dat, zidul face un unghi spre sud şi se uneşte, în linie dreaptă, cu 
zidul de est al fortificaţiei bisericii, de care era adosată hala cojocarilor. 
Reconstituirea traseului acestui zid de nord-est a fost făcută greşit în timpul 
lucrărilor de restaurare (fig. 25), fapt pus în evidenţă şi de săpătura 
arheologică. Acest zid de nord-est apare încă în picioare într-o fotografie de 
la sfârşitul secolului al XIX-lea (fig. 26). De aici traseul zidului este 
cunoscut, fiind păstrat în elevaţie pe laturile de est şi sud ale incintei. 
Singurul sector al fortificaţiei care nu mai poate fi reconstituit este cel de 
vest, care a fost demolat în 1724, cu ocazia construirii vechiului local al 
şcolii38. 

În privinţa numărului şi dispunerii turnurilor de apărare ale incintei, 
au apărut în ultima vreme două ipoteze care merită discutate. Prima dintre 
ele, lansată de colectivul ce a lucrat la restaurarea bisericii, prevedea că a 
doua incintă, corespunzătoare fazei gotice a bisericii, avea o formă 
dreptunghiulară şi era fortificată la cele patru colţuri cu turnuri de apărare39. 
Ideea se regăseşte ulterior la Paul Niedermaier40, Mihaela Sanda Salontai41 şi 
la colectivul ce a redactat Atlasul Istoric al Sebeşului42. Reconstituirea 
incintei cu cele patru turnuri la colţuri este evident, pur teoretică, singurul 
turn din cele patru presupuse fiind păstrat în colţul sud-estic al fortificaţiei43. 

Cea de-a doua ipoteză are ca fundament un plan al oraşului de la 1769 
pe baza căruia, acum două decenii şi jumătate, Gheorghe Anghel 

                                                                                                                        
demolat la începutul anilor ’70 ai secolului al XIX-lea; asupra acurateţii hărţii nu avem nicio 
îndoială, aceasta corespunzând descrierilor din secolul al XIX-lea şi datelor obţinute în 
cercetarea arheologică din 2006. 
37 Sebeş. Atlas 2004, p. XII 
38 Baumann 1882, p. 14, nota 3 
39 Angelescu et alii 1967, p. 114. 
40 Niedermaier 1978, p. 82, Abb. 1. 
41 http://www.medievistica.ro/texte/monumente/starile/SebesSalontai/SebesSalontai.htm#_ftnref. 
42 Sebeş. Atlas 2004, p. VI. 
43 Existenţa presupusului turn din colţul nord-estic al incintei ce apare în reconstituirea 
oferită de Paul Niedermaier (Niedermaier 1978, p. 82, Abb. 1) a fost infirmată de cercetările 
din 2006. 



 

 239

presupunea existenţa a cinci turnuri de apărare plasate pe traseul zidului de 
incintă44. Recent, Călin Anghel a formulat aceeaşi opinie, identificând pe 
planul de la 1769, două turnuri pe latura de vest, ce flancau o poartă, unul la 
jumătatea laturii de sud, unul în colţul de sud-est şi ultimul în colţul nord-
vestic al incintei45. 

Din informaţiile lui Ferdinand Baumann ştim însă că partea de vest a 
zidului de incintă a fost demolată în 1724, cu ocazia construirii vechii şcoli. 
Prin urmare, unul din cele două „turnuri” de pe latura de vest, probabil cel 
dinspre sud-vest, de dimensiuni mai mari şi de o formă mult alungită, 
reprezintă de fapt clădirea vechii şcoli46. 

Tot de la Ferdinand Baumann aflăm însă de existenţa, într-adevăr, a 
unui turn în colţul nord-vestic al incintei care deja în 1623 a fost transformat 
în casă parohială şi mai apoi în casa predicatorului, pentru ca, la 1863, cu 
ocazia construcţiei noii clădiri a Gimnaziului Evanghelic, să fie dărâmat47. 
Acest turn de nord-vest poate fi identificat pe planul de la 1769 cu clădirea 
de mici dimensiuni, aflată la nord de localul şcolii vechi. 

Pe plan mai există figurată în colţul de nord-vest o altă clădire de 
formă dreptunghiulară alungită, adosată în exterior zidului de incintă, însă 
aceasta nu poate fi turnul menţionat de Ferdinand Baumann, ea aflându-se 
aproximativ pe locul viitoarei brutării a şcolii, menţionată de Andreas Heitz 
– dacă nu cumva este aceeaşi clădire – fiind deci imposibil de identificat cu 
turnul de nord-vest, dărâmat la construirea Gimnaziului evanghelic. 

Turnul din sud-estul incintei, singurul păstrat, nu ridică probleme 
deosebite, destinul acestuia fiind în general cunoscut. Ridicat la cumpăna 
secolelor XIV-XV ori în prima jumătate a secolului al XV-lea peste o capelă 
dezafectată, acesta va suferi o reparaţie capitală la 1716 când i se adaugă 
treimea dinspre vest, fiind astfel pregătit pentru a adăposti sediul primăriei 
oraşului, distrusă în timpul războiului curuţilor. Abia în 1761 primăria se va 
muta în localul propriu, turnul fiind folosit în continuare de şcoală48. La 
sfârşitul secolului al XIX-lea, Andreas Heitz îl considera ca vechea locuinţă 
a rectorului şi a cancelarului49. La 1926 aici era locuinţa paracliserului50. 

                                                 
44 Anghel 1986, p. 162. 
45 Anghel 2010, p. 341. 
46 Acestă veche clădire va fi ridicată din nou, din temelii, după spusele lui G. Marienburger, 
în anul 1784 (vezi Sebeş. Atlas 2004, p. X). 
47 Baumann 1882, p. 14, nota 2. 
48 Streitfeld 1976, p. 126, nota 36. Ferdinand Baumann presupune că deja după 1716 turnul 
devine locuinţa paracliserului (vezi Baumann 1882, p. 114). 
49 Sebeş. Atlas 2004, p. XI. 
50 Sebeş. Atlas 2004, harta IX. 
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În fine, o ultimă construcţie adosată zidului de incintă a fost 
reprezentată pe planul de la 1769 la mijlocul laturii de sud a acestuia. Este 
vorba de fapt de două clădiri care în mod fericit s-au păstrat până în a doua 
jumătate a secolului al XX-lea. În releveul realizat de membrii echipei de 
restaurare a bisericii evanghelice cu propunerile de degajare a incintei pe 
latura de sud, se pot observa cele două clădiri, dintre care una cu plan pătrat, 
înaltă, cu două nivele, şi alta cu plan de formă dreptunghiulară, cu un singur 
nivel51. Clădirile au fost considerate de epocă târzie, colectivul de restaurare 
propunând demolarea lor, lucru realizat la sfârşitul anilor ’70 ai secolului 
trecut52. 

În concluzie, incinta fortificată a bisericii evanghelice din Sebeş a avut 
probabil doar două turnuri de apărare, cel de sud-est amenajat peste fosta 
capelă şi cel de nord-vest, demolat în 1863, odată cu construcţia noului 
Gimnaziu Evanghelic. Precizări suplimentare privind topografia şi datarea 
diferitelor faze ale ansamblului fortificat din jurul bisericii va putea aduce 
doar publicarea, după o jumătate de secol, a cercetărilor arheologice realizate 
de Radu Heitel. Cercetarea arheologică realizată în 2006, datorită 
caracterului restrâns, şi-a adus doar o modestă contribuţie în acest sens. 
 
 

Archaeological Investigations North of the  
Evangelical Church Fortress in Sebeş 

 
(Abstract) 

 
In the summer of 2006 the undertaking to rebuild the fence stretching along the 

north side of the church fortress brought about an archaeological investigation. The 
underlying reason was that the foundation of the former fence built there around 1870 was 
partially adjoining the fortress wall.  

The ditch of the former fence measuring 76 m in length and 0.5 m in width, was up 
to 0.8 m deep, while the project for the new one had in view a depth of up to 1 m. The 
supplementary depth of 20 cm was investigated ditch-wide within a rescue excavation.  

Several human skeleton remains, among which a calota, all parts of disturbed 
medieval graves were discovered at the west end of the ditch. A pit containing bones and 

                                                 
51 Cele două clădiri apar şi într-un tablou cu autor necunoscut şi nedatat ce reprezintă 
ansamblul Pieţei Mari (vezi Anghel 2006, p. 90-91, fig. 5) precum şi într-o serie de 
fotografii cu ansamblul bisericii fortificate realizate în prima jumătate a secolului al XX-lea 
(vezi Dan 1998a, p. 13, 15, 23, 48; Maniu et alii 2009, p. 38, 46, 47, 86); la 1926 aici erau 
locuinţa directorului şcolii şi o grădiniţă (vezi Sebeş. Atlas 2004, harta IX). 
52 Angelescu et alii 1967, p. 118. Theobald Streitfeld a încercat salvarea acestor clădiri, 
printr-o scrisoare adresată Direcţiei Monumentelor Istorice în 1961, invocând valoarea 
arhitecturală îndeosebi a casei Buchholzer (clădirea cu două nivele adosată zidului), 
considerată a fi „o casă de tip vechi” (vezi Anghel 2005, p. 339-340). 



 

 241

strong lime traces was researched in the segment situated between the 15.30-meter and 
16.60-meter points and between the 38-meter and 41.10-meter points a lime pit was found. 

Along 14.50 m, from the 42.60-meter to the 56.10-meter point in the south profile 
of the ditch, the outline of the enclosure wall of the medieval fortress was found. The wall, 
now completely covered, was built of quarry stone and riverstone bound with mortar. 
Among riverstones and bricks, some lengths contain chiselled or partially chiselled 
boulders and slabs. A large block of chiselled limestone marks each of the two wall ends. 
The west corner revealed after 42.60 m formed an inner angle of 1450, while the eastern 
wall corner unearthed after 56.10 m formed an inner angle of 1350. Between the 49.60-
meter and the 51.60-meter points, at the depth of 0.90-1 m, a row of slabs protruding from 
the wall and marking the foundation offset was noticed. 

The fill of the modern wall contained several shaped limestones, out which six are 
Gothic and one from the Renaissance. The ceramic finds are dated to the 14th – 15th 
centuries.  

The investigations carried out on the north church precinct shed some light on the 
chronology of the evangelical church fortress. It is generally considered it was built either 
in the 13th century after the Tatar invasion, or in the late 14th century - early 15th century, 
concurrently with the town fortress, or that there were two fortification stages. The 
northern wall had a curved shape as it was intended to go around St. Jacob’s chapel built 
there sometime around the year 1400. Consequently, the wall fragment unearthed on then 
north side cannot date from an earlier time. The archaeological finds at the wall bottom 
enable a dating close to the year 1400.  
 

Explanation of figures 
 

Fig. 1.  The Evangelical Parish Church as situated in the urban plan of Sebeş. 
Fig. 2.  Sebeş-The Evangelical Church. Northern enclosure wall of the church fortress (the 

dig of 2006): 1 – concrete and river-stone (surface wall marking, R. Heitel); 2 – 
stone; 3 - bricks; 4 – limestone lens; 5 - wood; 6 – culture level; 7 - bone; 8 - 
concrete; 9 – mortar lens, bricks and burn marks; 10 - rubble; 11 – drill for impact 
assessment. 

Fig. 3.  Sebeş-The Evangelical Church. S I/2006 – southern profile. 
Fig. 4.  Sebeş-The Evangelical Church. Sebeş-The Evangelical Church. S I/2006 – southern 

profile (limestone pit). 
Fig. 5.  Sebeş-The Evangelical Church. S I/2006 – southern profile (case 1). 
Fig. 6.  Sebeş-The Evangelical Church. Northern enclosure area before excavation. 
Fig. 7.  Sebeş-The Evangelical Church. Northern enclosure area and the modern fence 

foundation during excavation. 
Fig. 8.  Sebeş-The Evangelical Church. Northern enclosure near the St. Jacob’s Chapel. 
Fig. 9.  Sebeş-The Evangelical Church. Northern enclosure near the St. Jacob’s Chapel – the 

NW and NE corners of the wall revealed. 
Fig. 10.  Sebeş-The Evangelical Church. The outline of the northern enclosure wall near St. 

Jacob’s Chapel. 
Fig. 11.  Sebeş-The Evangelical Church. The northern enclosure wall near St. Jacob’s Chapel – 

detail of the NE corner. 
Fig. 12.  Sebeş-The Evangelical Church. The NE corner of the northern enclosure wall near 

St. Jacob’s Chapel – against the backdrop, the elevation of the wall near the chapel 
altar. 
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Fig. 13.  Sebeş-The Evangelical Church. The NE corner of the northern enclosure wall near 
St. Jacob’s Chapel. Above, the markings proposed by the church restorers. 

Fig. 14.  Sebeş-The Evangelical Church. The NE corner of the northern enclosure wall near 
St. Jacob’s Chapel. 

Fig. 15.  Sebeş-The Evangelical Church. The NW corner of the northern enclosure wall– 
detail. 

Fig. 16.  Sebeş-The Evangelical Church. Northern enclosure wall near St. Jacob’s Chapel. 
Fig. 17.  Sebeş-The Evangelical Church. Lime pit discovered outside the northern enclosure 

(southern profile). 
Fig. 18.  Sebeş-The Evangelical Church. Case 1. 
Fig. 19.  Sebeş-The Evangelical Church. Northern enclosure – detail of the wall foundation. 
Fig. 20.  Sebeş-The Evangelical Church. Roman tegular material reused in the NW corner of 

the northern enclosure wall. 
Fig. 21.  The church fortress of Sebeş on a map from 1796 (with indication of the area 

under research in 2006). 
Fig. 22.  The parish church of Sebeş and its wall enclosures:  (the wall of the first 

enclosure - Romanesque phase);  (the wall of the new enclosure - 1440-
1600) (apud Niedermaier 1978). 

Fig. 23 The architectural ensemble of the Evangelical Church in 1240 (apud Paul 
Niedermaier). 

Fig. 24 The architectural ensemble of the Evangelical Church in a town plan of Sebeş 
from 1890 (the arrow points to the northern precinct wall) (apud Sebeş. Atlas 
2004). 

Fig. 25. Outline of the NE sector of the fortress church in Sebeş (drawn after the 
investigations of  2006). 

Fig. 26. Sebeş-The Evangelical Church. Outline of the NE enclosure wall (indicated with an 
arrow) – late 19th century image. 

Fig. 27. Location plan of the Evangelical Lutheran Church of Sebeş (2005) highlighting the 
wall fragment unearthed in 2006: 1 – the Evangelical Lutheran Church; 2 – St. 
Jacob’s Chapel; 3 – fragments of the church enclosure wall; 3’ – reconstruction of 
the church enclosure wall; 4 – the former Evangelical Gymnasium (now, Primary 
and Middle School Nr. 2); 5 – current wall; 6 – the drain built on the northern side; 7 
– medieval buildings; 8 – the former city halls (commercial spaces at present). 

Fig. 28. Sebeş-The Evangelical Church. Probing I/2006 (m 7-8; - 1,20-1,30 m) (1-3, 9); (m 7-
9; - 1,00-1,10 m) (4-8): medieval pottery (1-8) and iron buckle (9). 

Fig. 29. Sebeş-The Evangelical Church. Probing I/2006 (m 7-9; - 1,00-1,10 m): medieval 
pottery (1-5) and iron horseshoe (6). 

Fig. 30. Sebeş-The Evangelical Church. Probing I/2006 (m 7-9; - 1,00-1,10 m): medieval 
pottery. 

Fig. 31. Sebeş-The Evangelical Church. Probing I/2006 (m 52; - 1,00 m) (1, 7); (m 33; - 1,00 
m) (2, 4, 6); (m 28; - 1,00 m) (3, 5, 8): medieval pottery. 

Fig. 32. Sebeş-The Evangelical Church. Probing I/2006 (m 28; - 1,00 m) (1); (m 14-15; - 1,00 
m) (2, 8); (m 18; - 1,00 m) (3); (m 24; - 1,00 m) (4); (m 33; - 1,00 m) (6); (m 47; - 
1,00 m) (5, 7): medieval pottery. 

Fig. 33. Sebeş-The Evangelical Church. Probing I/2006 (m 47; - 1,00 m) (1-2, 10); (m 35; - 
1,00 m) (3, 7); (G 1) (6, 8); passim (4-5, 9): medieval pottery. 

Fig. 34. Sebeş-The Evangelical Church. Probing I/2006 (m 7-8; - 0,70-0,80 m) (1-6): medieval 
pottery. 



 

 243

Fig. 35. Sebeş-The Evangelical Church. Probing I/2006 (m 7-8; - 0,70-0,80 m) (1, 3-6); passim 
(2, 7): medieval pottery (1-6) and iron item (7). 

Fig. 36. Sebeş-The Evangelical Church. Profiled stones discovered in the modern-day fence 
foundation. 
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Fig. 1. Localizarea bisericii parohiale evanghelice 
în planul urbanistic al oraşului Sebeş
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Fig. 2. Sebeş-Biserica Evanghelică. Zidul de incintă al fortificaţiei bisericii pe latura de nord (săpături 2006): 1 - ciment şi piatră de 
râu (marcaj zid la suprafaţă, R. Heitel); 2 - piatră; 3 - cărămizi; 4 - lentilă var; 5 - lemn; 6 - nivel de cultură; 7 - os; 8 - ciment; 9 - 
lentilă de mortar, cărămizi şi arsură; 10 - moloz; 11 - foraj studiu impact 
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Fig. 3. Sebeş-Biserica Evanghelică. S I/2006 - profilul sudic 
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Fig. 4. Sebeş-Biserica Evanghelică. S I/2006 - profilul sudic 
(groapa de var)  

 
 
 

 2 

 

Fig. 5. Sebeş-Biserica Evanghelică. S I/2006 - profilul sudic (caseta 1) 
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Fig. 6. Sebeş-Biserica Evanghelică. Zona incintei de nord înainte de începerea 
lucrărilor 

 

 
 

Fig. 7. Sebeş-Biserica Evanghelică. Zona incintei de nord cu scoaterea fundaţiei 
vechiului gard din epocă modernă 
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Fig. 8. Sebeş-Biserica Evanghelică. Incinta de nord în zona de încorporare 
a capelei Sf. Iacob 
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Fig. 9. Sebeş-Biserica Evanghelică. Incinta de nord în zona de încorporare a capelei 
Sf. Iacob - colţurile de NV şi NE ale zidului dezvelit 

 
 

 
 

Fig. 10. Sebeş-Biserica Evanghelică. Traseul urmat de incinta de nord în zona de 
încorporare a capelei Sf. Iacob 
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Fig. 11. Sebeş-Biserica Evanghelică. Zidul incintei de nord în zona de încorporare a 
capelei Sf. Iacob - detaliu cu colţul de NE 

 

 
 

Fig. 12. Sebeş-Biserica Evanghelică. Colţul de NE al zidului incintei de nord în zona 
de încorporare a capelei Sf. Iacob - în fundal elevaţia zidului în dreptul altarului 

capelei 



 

 253

 
 

Fig. 13. Sebeş-Biserica Evanghelică. Colţul de NE al zidului incintei de nord în zona 
de încorporare a capelei Sf. Iacob. Deasupra este vizibilă marcarea propusă de 

restauratorii bisericii 
 

 
 

Fig. 14. Sebeş-Biserica Evanghelică. Colţul de NV al zidului incintei de nord în zona 
de încorporare a capelei Sf. Iacob 
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Fig. 15. Sebeş-Biserica Evanghelică. Colţul de NV al zidului incintei de nord – detaliu 
 

  
 

Fig. 16. Sebeş-Biserica Evanghelică. Zidul incintei de nord în zona de încorporare 
a capelei Sf. Iacob 
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Fig. 17. Sebeş-Biserica Evanghelică. Groapă de var descoperită în afara incintei de 
nord (profilul sudic) 

 

 
 

Fig. 18. Sebeş-Biserica Evanghelică. Caseta 1 
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Fig. 19. Sebeş-Biserica Evanghelică. Incinta de nord - detaliu cu fundaţia zidului 
 

 
 

Fig. 20. Sebeş-Biserica Evanghelică. Material tegular roman refolosit în zidăria 
colţului de NV al zidului incintei de nord 
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Fig. 21. Fortificaţia bisericii din Sebeş pe o hartă din anul 1769 
(săgeata indică latura cercetată în anul 2006) 

 
 

 
 

Fig. 22. Biserica parohială din Sebeş şi incintele sale de zid:  (zidul primei 
incinte - faza romanică);  (zidul noii incinte - 1440-1600) 

(după Niedermaier 1978) 
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Fig. 23. Ansamblul bisericii evanghelice la 1240 (după Paul Niedermaier) 
 
 

 
 

Fig. 24. Ansamblul bisericii evanghelice pe un plan al oraşului Sebeş la 1890 
(săgeata indică zidul de nord al incintei) (după Sebeş. Atlas 2004)
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Fig. 25. Traiectul fortificaţiei bisericii parohiale evanghelice Sebeş pe sectorul de 
nord-est (schiţă realizată după cercetările din anul 2006) 

 
 
 
 

 
 

Fig. 26. Sebeş-Biserica Evanghelică. Traseul de NE al zidului de incintă (marcat cu 
săgeată) - imagine de la sfârşitul sec. XIX 
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Fig. 27. Plan de situaţie al bisericii evanghelice Sebeş (2005) cu marcarea 
segmentului de zid dezvelit în 2006: 1 – biserica evanghelică; 2 – Capela Sf. Iacob; 
3 – fragmente din zidul de incintă al bisericii; 3’ – traseu reconstituit al zidului de 
incintă al bisericii; 4 - clădirea fostului Gimnaziu Evanghelic (actualmente Şcoala 
Generală Nr. 2); 5 – gard actual; 6 – rigola deschisă de pe latura de nord; 7 – 
corpuri medievale; 8 – fostele hale ale oraşului (actualmente spaţii comerciale) 
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Fig. 28. Sebeş-Biserica Evanghelică. Săpătură 2006: sondaj I (m. 49,60-51,60; - 1,00-
1,40): ceramică (1-8) şi cataramă de fier (9) medievale 
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Fig. 29. Sebeş-Biserica Evanghelică. Săpătură 2006: sondaj I (m 49,60-51,60): 
ceramică (- 1,00-1,10 m) (1-5) şi potcoavă de fier (- 1,40 m) (6) medievale 
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Fig. 30. Sebeş-Biserica Evanghelică. Săpătură 2006: sondaj I (m 49,60-51,60; - 1,00-
1,10 m)
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Fig. 31. Sebeş-Biserica Evanghelică. Săpătură 2006 (m 52; - 1,00 m) (1, 7); (m 33; - 
1,00 m) (2, 4, 6); (m 28; - 1,00 m) (3, 5, 8): ceramică medievală
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Fig. 32. Sebeş-Biserica Evanghelică. Săpătură 2006 (m 28; - 1,00 m) (1); (m 14-15; - 
1,00 m) (2, 8); (m 18; - 1,00 m) (3); (m 24; - 1,00 m) (4); (m 33; - 1,00 m) (6); 

(m 47; - 1,00 m) (5, 7)
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Fig. 33. Sebeş-Biserica Evanghelică. Săpătură 2006 (m 47; - 1,00 m) (1-2, 10); (m 35; - 
1,00 m) (3, 7); (G 1) (6, 8); passim (4-5, 9) 
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Fig. 34. Sebeş-Biserica Evanghelică. Săpătură 2006 (m 7-8; - 0,70-0,80 m) (1-6)
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Fig. 35. Sebeş-Biserica Evanghelică. Săpătură 2006 (m 7-8; - 0,70-0,80 m) (1, 3-6); 
passim (2, 7): ceramică (1-6) şi piesă de fier (7)



 

 269

 
 
 

Fig. 36. Sebeş-Biserica Evanghelică. Pietre profilate refolosite în fundaţia gardului de 
epocă modernă 




