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REZULTATELE CERCETĂRILOR DE TEREN (2014)  
A PATRU MARI AȘEZĂRI FORTIFICATE DE LA 

SFÂRȘITUL EPOCII BRONZULUI DIN CÂMPIA DE VEST: 
BILED–ȘANDRA, CENEI, SÂNNICOLAU MARE ȘI PECICA 

 
 

Leonard Dorogostaisky*, Adrian Ardelean* 
 
 
* Asociația ArheoVest, Timișoara; ldoro1959@gmail.com, adiardelean90@gmail.com 
 
 
Abstract. The ArheoVest field research this year focused on the confirmation of the results 
of the analyze of new satellite and orthophoto imagery of the Western Plain of Romania. 
The analyze has take in account also old Habsburgic military maps. The results certified the 
existence of large fortified settlements: Biled‒Şandra (42 ha), Cenei (35 ha), Sânnicolau 
Mare (21 ha), Pecica (100 ha). 
In all these areas were found numerous traces of habitation: fragments of pottery, fragments 
of mills, traces of ash over large areas. 
 
Keywords: Large fortified settlement, Bronze Age, Hallstatt, Satelitte imagery, Banat. 
 
 

1. Introducere 
Studiul imaginilor satelitare ale Sud-Estului Câmpiei Panonice, mai precis 

din zona de câmpie a Banatului, atât în Serbia cât și în România, precum și a zonei 
de câmpie cuprinsă între râurile Mureș‒Criș și Tisa de pe teritoriul Ungariei și 
României, cât și rezultatele săpăturilor de salvare efectuate pe traseele noilor auto-
străzi în construcție sau a conductelor de gaz, a explorărilor cu mijloace neinvazive 
cât și a săpăturilor sistematice din ultimii 5 ani efectuate de cercetători din cele trei 
țări, la care s-au alăturat echipe din Europa și Statele Unite, au condus la atragerea 
unui larg interes asupra aspectelor perioadei de trecere de la epoca bronzului la cea 
fierului. Acest interes se datorează în special marilor construcții1 cu șanț și val de 
pământ, care reflectă existența în această perioadă și în acest teritoriu a unei societăți 
extrem de complexe și structurate. 

În 2013‒'14, prin studiul imaginilor satelitare și a aerofotografiilor din regi-
unea mai sus amintită, putem spune că s-a produs o adevărată “explozie” a numărului 
de posibile construcții închise de mari dimensiuni cu val și șanț (cca. 70), cercetările 
de teren și publicarea rezultatelor neputând încă ține pasul cu acestea.  

                                                      
1 “În general, funcţionalitatea militară a acestor aşezări este considerată ca fiind primordi-
ală, dar se acceptă ideea că în astfel de centre au loc şi alte activităţi (economice, sociale, 
politice, cultice)” (Bălan, 2012, Vol. 1, p. 4). 
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Aceste descoperiri vor deschide cu siguranță noi orizonturi în studiul socie-
tăților respective putând genera imagini de ansamblu și orienta cercetările într-un 
mod extrem de eficient dar și a asigura o protecție imediată și eficace a acestor 
excepționale situri arheologice2.  

2. Studiul imaginilor satelitare și a ortofotogramelor, aspecte meto- 
dologice 
Beneficiind și de experiența și observațiile în domeniul imaginilor satelitare 

și a ortofotogramelor a unora din membrii echipei ArheoVest (Liviu Măruia, Dorel 
Micle, Andrei Stavilă, Cristian Floca, Claudiu Toma) am urmărit și studiat continuu, 
în perioada 2005‒2014, fotografiile aeriene și imaginile satelitare care înfățișează în 
special regiunea Banatului și a județului Arad la nord de Mureș. De-a lungul timpu-
lui am putut verifica în teren observațiile noastre acest fapt conducând la descope-
rirea a sute de noi situri arheologice3. 

Studiul nostru a fost focalizat pe spațiul de câmpie la sud de Mureș și la nord 
de Timiș, până la granița cu Serbia, aflat la vest de DN59, respectiv DN69, acoperind 
o suprafaţă de cca 3300 km pătraţi (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Amplasarea principalelor așezări fortificate de la  

sfârșitul epocii bronzului. 

                                                      
2 Parcak, 2009, p. 1 (loc. 452 kindle book), subliniază importanța confirmării în teren. 
3 Micle et alii, 2006-2007 este doar un exemplu care ilustrează afirmația. 
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Sursele imaginilor studiate au fost cele publice și gratuite4. Asupra acestor 
imagini, folosind aplicaţia Picasa 3 de la Google, am efectuat o serie de operaţiuni de 
editare; de exemplu, mărirea contrastului evidenţează anumite atribute care pot relie-
fa uneori existenţa unor importante elemente de construcţie, cum ar fi şanţurile, 
valurile de pământ, drumuri sau chiar urmele unor vechi clădiri. O altă operaţie impor-
tantă este cea de egalizare a histogramei imaginii, care permite o mai ușoară analiză a 
acesteia5. 

În studiul nostru am corelat imaginile satelitare cu hărțile avute la dispoziție 
și am fost atenți și la toponimele markeri (săliște, gomilă, câmpia arsă) a unor așe-
zări-construcții umane.  

De asemenea, ne-au atras atenția și denumirile de “alter Rőmer schanzen” 
(șanțuri romane) de pe hărțile habsburgice, care marchează evident lucrări antropice 
de mari dimensiuni din diferite epoci anterioare secolului al XVIII-lea. În opinia noas-
tră, aceste “alter Rőmer schanzen”, în unele cazuri, nu sunt neapărat romane. 

Josephinische Landesaufnahme6 ne-a permis să excludem din analiza noastră 
construcțiile post 1763‒′87, perioadă în care s-a desfășurat prima ridicare topografică 
militară în Banat și comitatul Arad. Această hartă ne-a permis să avem o imagine mai 
precisă asupra reliefului de câmpie nealterat de marile lucrări de îmbunătățiri funciare 
din perioada modernă7. Astfel, am putut urmări vechile cursuri de apă ale Mureșului8, 
Timișului, Arancăi, Galațcăi și Begăi Vechi, precum și a zonelor mai înalte dintre 
acestea, zone care ar fi putut facilita dezvoltarea unor căi de comunicație către vadu-
rile Tisei de pe teritoriul de azi al Republicii Serbia (i.e. Titel – Perlez, Aradac, Čurug, 
Bečej, Szenta și Kanjiža). De-a lungul acestor zone mai înalte s-ar fi putut dezvolta 
importante așezări în vechime. 

Am observat pe imaginile satelitare9 câteva structuri închise de mari dimen-
siuni pe teritoriul Banatului sârbesc, din care notăm pe cele de la Mokrin SE (45° 54′ 
58″ N, 20° 27′ 23″ E, pe Aranca, cca 50 ha), Banatski Dvor S (45° 30′ 37″ N, 20° 31′ 
54″ E,  pe Bega Veche, cca 20 ha), Zrejnanin SE (45° 21′ 50″ N, 20° 27′ 46″ E, în 
vecinătatea Begăi, cca 42 ha), Borjas (45° 31′ 7″ N, 20° 7′ 17″ E, pe Tisa, cca 80 
ha), Melenci N (45° 34′ N, 20° 18′ 13″ E, pe Galațca, cca 40 ha), Bašaid V (45° 38′ 
31″ N, 20° 19′ E, pe Galațca, cca 10 ha), care se alătură celor prezentate în studiul de 
față. Desigur aşteptăm cu nerăbdare noi date legate de cercetările de suprafaţă ale 
acestor situri din partea arheologilor din Serbia. 
                                                      
4 Google Earth (7.1.2.2014), http://www.bing.com/maps, http://mapire.eu/en, http://www.gisportal.ro, 
http://geoportal.ancpi.ro.    
5 Parcak, 2009, p. 86 (loc. 2630 kindle book) descrie în amănunt procesul de prelucrare a ima-
ginilor satelitare. 
6 Ridicarea topografică iozefină, denumită și “Prima ridicare topografică”, este primul proiect 
unitar de ridicare topografică realizat în Erblanderul Casei de Habsburg. 
7 Măruia et alii, 2012. O analiză pertinentă în acest domeniu poate fi regăsită în această lucrare 
în capitolul Caracteristicile fizico-geografice ale zonei Moşniţa. 
8 Sipos et alii, 2012, p. 33-65 (Trecutul râului). O importantă lucrare de sinteză care tratează 
subiectul râului Mureş. 
9 Google Earth: 3-10-2012; 5-12-2012 (imagini din zona Banatului). 
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Desigur, acest mod de lucru nu permite o cercetare exhaustivă a zonei studi-
ate, dar, de-a lungul timpului, datorită imaginilor luate în anotimpuri, în spectre cât 
și de la altitudini diferite, treptat, am reușit să obținem o imagine destul de precisă a 
construcțiilor de mari dimensiuni, care au existat în această regiune a Banatului. 

Pe de altă parte, credem că multitudinea de imagini ale unor situri de mari 
dimensiuni din acest areal se datorează și unor aspecte favorizante datorate: 
‒reliefului plat ceea ce a dus la o alterare uniformă de-a lungul timpului a construc-
țiilor sub acțiunea factorilor naturali;  
‒acțiunii similare a factorilor antropici, lucrările de pregătire a solului care au scos la 
iveală urmele (cenușă, chirpic, fragmente ceramice) unor locuințe de suprafață de 
mari dimensiuni care în imagini dar și în teren sunt vizibile sub forma unor pete de 
culoare deschisă sau închisă. Ele sunt clar diferite de terenul înconjurător.  

Am fost interesați și de vecinătățile unor mari construcții fortificate aflate la 
nord de râul Mureş: Csanádpalota10 (cca 400 ha), “Pusta lui Cucu”11 (cca 25 ha), 
“Șanțul Mare”12 și “Șanțul Mic”13 de lângă Pecica. Analiza amplasării acestora, a 
formei și a modului de construcție fiind necesare în elaborarea unor modele utile în 
descoperirea de noi situri de același tip.  

În analiza noastră am luat în considerare doar cazurile în care presupusele 
construcții apăreau în mod repetat în imagini satelitare sau ortofotograme, luate în 
perioade diferite de timp, excluzând în acest mod posibilitatea unor fenomene de 
scurtă durată care să ne inducă în eroare. 

Terenul deosebit de fertil, descoperirile de tezaure, marile depozite de arte-
facte de bronz, existența în regiunile învecinate a unor importante surse de metale și 
sare, intersecția unor importante căi de comunicație și schimb din regiunea Banatu-
lui pe axele Nord‒Sud (Marea Baltică–Marea Egee) și Est‒Vest (Marea Neagră‒
Centrul Europei) ar fi argumente suficiente pentru a explica densitatea și mărimea 
aparent neobișnuită a unor așezări fortificate, centre religioase de pelerinaj, așezări 
deschise de mari dimensiuni databile în perioada de sfârșit al epocii bronzului  și de 
început al epocii fierului14.  

Considerăm că și în vecinătatea acestei regiuni densitățile de locuire și dez-
voltarea societății ar trebui să fie similare. Doar lipsa unor imagini satelitare sau 
aeriene accesibile și edificatoare din punct de vedere arheologic, cât și eventualitatea 
amplasării unor așezări moderne suprapuse, fac ca, astăzi, să pară că există o mare 
discrepanță între zone.  
                                                      
10 Priskin, 2013.  Un studiu legat de așezările de epoca bronzului târziu din regiunea de sud-est 
a marii câmpii maghiare, foarte util în stabilirea unor modele de așezări care se pot observa 
pe imaginile satelitare, prezentând și poziția a cca 30 de așezări.  
11 Rada, Ciochină, Manea, 1988. Lucrarea este prima care prezintă mai multe importante con-
strucții–fortificații preistorice din zona de vest a României. 
12 cod RAN 11593.01, LMI  AR-I-s-A-00448. 
13 cod RAN 11593.04, LMI  AR-I-s-A-00449. 
14 Milleker, 1897; Idem, 1906; Ferenczi, 1965; Mărghitan, 1979; Pădureanu, 1987; Idem, 
1989; Vasiliev, 1989; Idem, 1995a; Idem, 1995b;  Harding, 2001; Gogâltan, 2003; Luca, 
2010; Bălan, 2012; Gogâltan, Sava, 2012; Fokkens, Harding, 2013; Priskin et alii, 2013. 
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3. Fortificația cu șanț și val de pământ de la Biled‒Șandra-Câm- 
pia Arsă 
Comuna Şandra ‒ Comuna Biled, jud. Timiş, cca 43 ha, 45° 53′ 38″ N, 20° 

55′ 09″ E. 
Situl se găsește la 3,2 km NV de centrul comunei Biled și la 4 km SE de 

comuna Șandra situându-se, în prezent, cu 95% din suprafața sa pe terenul acesteia din 
urmă. În trecut, terenul aparținea de Biled și aici se găseau culturile cu viță de vie ale 
acestei comunități, după cum reiese de pe Josephinische Landesaufnahme. 

Drumul de acces este pietruit și se desprinde din DN6, după ieșirea din Biled 
și podul peste Canalul “Pământul Alb”, la stânga chiar înainte de silozul AgroBanat, 
traverseaza calea ferată Biled‒Șandra, trece pe lângă o sondă și, după cca 1,5 km de 
la DN 6, ajunge să fie tangent sud cu fortificația. 

Cea mai bună imagine satelitară a așezării fortificate este de pe Bing Maps 
Aerial (Fig. 2), dar ea este prezentă și pe alte imagini satelitare15. 

Fortificația este formată din aparent două incinte, cea mică are cca 3,5 ha, o 
formă aproape circulară, cu un diametru de cca 135 m și un perimetru de cca 670 m. 
Pe direcția SV‒NE, incinta mare are o formă alungită de bob de fasole, cu lungimea 
de cca 1100 m și o lățime medie de cca 350 m, cu o suprafață de 31,5 ha și un 
perimetru de cca 2800 m. 

Spre deosebire de zonele înconjurătoare incintele prezintă în interior nume-
roase (în jur de 20) urme de pete deschise la culoare, care, în teren, s-au dovedit aglo-
merări mari de cenușă de cca 20 m în diametru (de unde și toponimul din hărțile con-
temporane de “Câmpia Arsă”) în care se găsesc numeroase fragmente de ceramică 
halsttatiană. 

Fragmentele de ceramică sunt prezente și în afara cenușarelor, unde se gă-
sesc urme de chirpici și fragmente de râșnițe. Prin corelarea materialului cules din 
diverse puncte ale incintei și prin prisma analizei imaginilor satelitare raportate la 
realității terenului, putem afirma că este vorba de o aşezare fortificată.  

Din imagini ar rezulta că valurile (lățime de cca 12 m) au șanțul (lățime de 
cca 6 m) în exteriorul incintei. În teren, în prezent, acestea sunt practic invizibile 
deoarece au o adâncime-înălțime de doar cca 0,5 m. În schimb, în teren, sunt clar 
vizibile vechile cursuri de apă de culoare închisă și de formă neregulată cu o lățime 
de cca 20 m. Unul din aceste cursuri traversează colțul de NV al fortificației și un alt 
curs o mărginește în capătul ei de SV. 

De notat construcția liniară care în imagine vine din NV și este tangentă for-
tificației în același capăt de SV. Această construcție liniară poate fi urmărită pe ima-
ginile satelitare pe încă 12 km până undeva la Est de localitatea Pesac și spre NV-ul 
localității Beregsăul Mare. Nu este exclus ca această structură să constituie un drum 
din aceiași perioadă, dar acest aspect rămâne de confirmat. 

 

                                                      
15 http://www.gisportal.ro/, http://geoportal.ancpi.ro/ . 
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Fig. 2. Imagine satelitară a fortificației cu șanț și val de pământ de la  

Biled–Șandra-Câmpia arsă (Bing Maps-aerial modified; schiță A. Ardelean). 
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S-ar putea să mai existe încă o incintă intermediară iar investigațiile geofizice 
ar fi binevenite pentru a confirma, ori nu, această ipoteză. 

Deși sunt semnalate în RAN16 pe teritoriul Biledului un număr de 20 de situri 
arheologice, și la Șandra un sit, nici unul nu corespunde cu amplasarea şi cu epoca 
celui identificat de noi pe imagini satelitare și în teren.  

Analogii bune găsim în Banatul sârbesc de exemplu în siturile citate anterior 
de la Mokrin SE, Zrejnanin SE, Borjas. 

Materialul reprezentativ găsit în urma perieghezelor, la care au participat 
Sorana Ardelean, Andrei Stavilă, Cristian Floca, Adrian Ardelean și Leonard 
Dorogostaisky, e prezentat în Tabelul 1.  

4. Fortificația cu șanț și val de pământ de la Cenei-Meighița 
Comuna Cenei, jud. Timiş, cca 35 ha, 45° 43′ 28″ N, 20° 55′ 14″ E.   
Obectivul este situat la 1,5 km NE de centrul comunei Cenei. Accesul la for-

tificaţie se face la cca 350 m de la ieşirea din Cenei spre Bobda pe DJ591 pe partea 
stângă.  

Cea mai bună imagine satelitară a așezării fortificate o găsim pe Bing Maps 
Aerial (Fig. 3), dar obiectivul este prezent și pe alte imagini satelitare17.  

Așezarea fortificată se află amplasată pe malul drept al râului Bega Veche 
(Beregsău sau Niraj) la confluența cu un mic afluent, care vine din zona sudică a 
localitații Cărpiniș. 

Fortificația e traversată de un meandru fosil, foarte clar vizibil atât pe imagini 
cât și în teren, care formează o buclă de cca 270 de grade în colțul de NV al acesteia. 
În prezent, meandrul are o adâncime de cca 2 m și o lățime de cca 15 m. 

În interiorul fortificației, la nord de acest curs, se află o excavație (în ima-
gine este de culoare albicioasă), iar la sud de aceasta, pe celălat mal, se află o movilă 
de pământ. Din spusele localnicilor, de aici s-a extras lut pentru chirpici în anii ′50 ai 
secolului XX pentru construcția grajdurilor CAP, vizibile în vecinătatea vestică a 
fortificației. Deci, cele două structuri sunt recente. 

Deși situl de la Cenei este situat pe un teren ceva mai înalt, diferențele față de 
cursurile actuale de apă nu depășesc 1,5 m. De altfel, în extremitatea sud-estică a forti-
ficației putem distinge cum un vechi meandru al Begăi Vechi a erodat probabil din ea. 

Fortificația e formată dintr-o incintă, apărată de mai multe valuri și șanțuri; 
patru sunt vizibile în zona sa nordică și două în cea sudică. Are o formă aproape cir-
culară, cu un diametru de cca 700 m și un perimetru de cca 2500 m. Cel mai lat din-
tre valuri are o lățime de cca 20 m iar cel mai îngust de cca 10 m. 

De remarcat ar fi că la doar cca 1,5 km NV de fortificația de la Cenei trece 
cel mai vestic dintre aşa zisele “valuri romane” ce străbat Câmpia Banatului. În lipsa 
descoperirii, până în prezent, a altor construcţii de factură militară sau civilă romane 
asociate acestui val, poate ar trebuii reconsiderată apartenenţa lui la acea epocă şi 
studiată eventualitatea unui sincronism cu marile fortificaţii de la începutul perioadei 
halstattiene. 
                                                      
16 Cod RAN 155920.01-20, 155939.01, http://ran.cimec.ro/ . 
17 http://www.gisportal.ro/, http://geoportal.ancpi.ro/, Google Earth. 
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Fig. 3. Fortificația cu șanț și val de pământ de la Cenei-Meighița  

(Bing Maps-aerial modified; schiță A. Ardelean). 
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Studiind RAN am constatat prezența în hotarul localitații Cenei a unei aşe-
zări cu menţiunea “În sit s-a descoperit o aşezare de epoca bronzului, poate fortifi-
cată”18. Urmărind bibliografia și sursele acesteia am ajuns la concluzia că este vorba 
de o neînțelegere asupra așezărilor preistorice menționate de Felix Milleker în reperto-
riul său19. Acesta se referea la 4 așezări din epoca bronzului și una neolitică (cea de la 
Cenei) situate pe movile. Ulterior, cei care l-au citat au considerat din inerție că și la 
Cenei s-ar găsi o așezare de epoca bronzului. Așezarea neolitică20 descrisă de Milleker 
este la sud de Cenei (500 de pași) și de cursul canalizat al râului Bega Veche, deci, 
la o distanță de cca 1500 m SSV de fortificația descrisă de noi. 

Ar fi de notat că la Bobda, la doar 2,5 km ENE, se găsește unul din “câm-
purile de urne plane” funerare de referință pentru perioada de tranziție de la epoca 
bronzului la cea a fierului și e locul unde s-a găsit o fibulă din fier, cel mai vechi 
obiect din acest material găsit până în prezent pe teritoriul României21. 

Pe întreaga suprafață a sitului există o densitate mare de fragmente cerami-
ce, chirpic, material litic, cu câteva zone de concentrare în interiorul acestuia, spre 
deosebire de exteriorul acestuia unde acestea nu se regăsesc. Am verificat cu ajutorul 
GPS-ului limitele așezării, care corespund cu limitele (valuri și șanțuri) de pe imagi-
nile satelitare. În opinia noastră, avem de a face cu o așezare fortificată. 

Materialul reprezentativ găsit în urma perieghezelor, la care au participat 
Sorana Ardelean, Andrei Stavilă, Cristian Floca, Adrian Ardelean și Leonard 
Dorogostaisky, e prezentat în Tabelul 2. 

5. Fortificația cu șanț și val de pământ de la Sânnicolau Mare-Săliște 
Sânnicolau Mare , jud. Timiş, cca 21 ha, 46° 4′ 50″ N, 20° 39′ 57″ E. 
Fortificația se află la 3,5 km spre NE de biserica romano-catolică din locali-

tate, pe  malul drept al râului Aranca, fiind traversată în partea sa nordică de DC29, 
care leagă Sânnicolau Mare de Igriș, la cca 1200 m de trecerea de nivel a căii ferate 
Sânnicolau Mare‒Cenad în direcția Igriș. 

Cea mai bună imagine satelitară a așezării fortificate este de pe Google Earth 
2006 (Fig. 4), dar obiectivul este prezent și pe alte imagini satelitare22.  

De notat că pe una din hărțile austriece23 ale zonei este marcată, în dreptul 
fortificației, pe cca 70% din lungimea șanțului, o denivelare negativă, care pare natu-
rală în reprezentarea topografică (Fig. 5). 

Așezarea fortificată este amplasată pe malul drept al râului Aranca, într-o 
zonă relativ joasă, cam cu 2 m deasupra cursului acestuia. Ea este compusă din două 
structuri, prima este de formă heptagonală neregulată și închide așezarea. Are un 

                                                      
18 http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=cenei-cenei-timis-asezarea-de-epoca-bronzului-de-la-
cenei-cod-sit-ran-156286.02 (accesat 2.10.2014). 
19 Milleker, 1897, p. 83-84. 
20 Ibidem, p. 28-29. 
21 Gumă, 1993, p. 285. 
22 http://www.gisportal.ro/, http://geoportal.ancpi.ro/, Bing Maps Aerial. 
23 Franzisco-Josephinische Landesaufnahme / Dritte Landesaufnahme / A treia ridicare topo-
grafică (1869‒'96). 
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Fig. 4. Fortificația cu șanț și val de pământ de la Sânnicolau Mare-Săliște (Google Earth modified; schiță A. Ardelean). 
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val de cca 15 m lățime, care are în față un șanț lat de până la 20 m. Ambele sunt greu 
observabile în terenul agricol și diferența de nivel e sub 1 m între val și șant. 
Perimetrul formei heptagonale este de cca 1900 m. 

 
Fig. 5. Fortificația cu șanț și val de pământ de la Sânnicolau Mare-Săliște24. 

Cea de a doua structură este liniar neregulată cu o lungime de cca 1700 m și 
se găsește la nord de prima, la o distanță variabilă de 50‒200 m, capetele sale spri-
jinindu-se pe cursul Arancăi, la vest și est de prima structură. 

De altfel, astfel de structuri liniare se regăsesc în situl de la Csanádpalota 
aflat la nord de Mureș, la o distanță de cca 17 km și nu este o situație singulară pen-tru 
regiune. 

Este de menționat că în RAN există un sit Sânnicolaul Mare-Selişte (cod 
155537.03). Acesta se găsește la o distanță de cca 1400 m în direcția SSV și este 
situat pe o terasă, pe malul stâng al Arancăi. Este vorba de un sit multistratificat stu-
diat, timp de 10 ani, de către Universitatea de Vest din Timişoara în cadrul practicilor 
studenţeşti de vară ale studenţilor de la secția de istorie25. 

În contextul unor posibile drumuri – construcții liniare ar mai fi de notat că 
așa zisul “șanț roman” de pe Josephinische Landesaufnahme, care pleacă din sudul 
localității Igriș, se îndreaptă la nord de Saravale fiind vizibil pe imaginile satelitare 
pe o distanță de cca 5000 m în direcția fortificației de la Sânicolaul Mare-Săliște. 

Materialul reprezentativ găsit în urma perieghezelor, la care au participat 
Liviu Măruia, Sorana Ardelean, Andrei Stavilă, Cristian Floca, Adrian Ardelean și 
Leonard Dorogostaisky, e prezentat în Tabelul 3. 

Și în acest caz avem de-a face cu o așezare fortificată; din păcate, poate și 
datorită lucrărilor agricole, fragmentare accentuată a ceramicii sporește dificultatea 
încadrării cronologice precise a sitului într-o perioadă sau etapă. 
 
 

                                                      
24 http://mapire.eu/en/map/24hkf_75e/?zoom=15&lat=46.08241&lon=20.66688 (accesat 
1.10.2014). 
25 Bejan, Grec, 2001, p. 223; Idem, 2002, p. 283; Idem, 2003, p. 273. 
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6. Fortificația cu șanț și val de pământ de la Pecica-Între vii (-Șan- 
țul Mic) 
Pecica, jud. Arad, cca 100 ha, 46° 10′ 20″ N, 21° 0′ 32″ E. 
Fortificația se află la 4,5 km Vest de biserica romano-catolică din Pecica, pe 

o terasă în formă de peninsulă, care intră în lunca Mureșului și care este traversată pe 
direcția NE‒SV de DN7 pe o lungime de cca 1600 m și la 250 m mai  la nord de calea 
ferată Arad‒Nădlac. Până nu demult, șanțul IV al fortificației era vizibil în dreapta 
DN7 venind dinspre Pecica, atunci când acesta începea să urce pe terasă făcând o 
curbă la stânga. 

Cea mai bună imagine satelitară a așezării fortificate este de pe Bing Maps 
Aerial (Fig. 6), dar ea este prezentă și pe alte imagini satelitare26.  

Pe Josephinische Landesaufnahme sunt marcate și menționate ca “roman 
schantze” atât “Șanțul Mare” și “Șanțul Mic” cât și încă unul, care suprapune pe cel 
mai mare (Șanțul IV) (Fig. 7). Astfel, se dovedește că este anterior stăpânirii habs-
burgice și că este o forma antropică; în opinia topografilor habsburgi doar romanii 
erau capabili să construiască astfel de mari lucrări de fortificații.  

Așezarea fortificată de la Pecica este amplasată în zona cu cea mai mare alti-
tudine (119 m) din Câmpia Aradului pe o raza de 30 km, poziția sa asigurând o 
excelentă vizibilitate asupra zonelor din jur. 

Spre SE, S și SV, adică spre lunca Mureșului, această terasă se ridică 
deasupra acesteia cu cca 12 m, la o pantă de peste 45°, având un număr redus de 
posibilitați de acces din această direcție, astfel fiind un loc ideal pentru amplasarea 
unei așezări fortificate pe cursul inferior al Mureșului, reducând efortul lucrărilor de 
fortificare cu cca 40%. 

Important de menționat ar fi prezența pe Josephinische Landesaufnahme, 
chiar la marginea terasei, a unui vechi braț al Mureșului, care asigura o importantă 
sursă de apă pentru locuitorii așezării, numărul de locuitori și animale, care puteau fi 
adăpostite în interiorul acesteia, putând fi chiar de ordinul a 10‒20 de mii. Nu 
excludem nici posibilitatea ca pe Mureș să fie existat cel puțin transport de material 
lemnos (plute), care să satisfacă atât cererea de material pentru palisade, construcții 
dar și ca sursă de energie. 

Fortificația are o structură complexă (Fig. 8), care credem că inițial a pornit 
de la “Șanțul Mic” (Fig. 9), cu o suprafață de cca 0,65 ha, dezvoltată pe direcția Est‒
Vest (100 × 65 m), mărginită la Est și Sud de lunca Mureșului, aflată la 12 m altitu-
dine mai jos, la Nord de o vale torențială, lată de cca 70 m și adâncă de 8‒12 m pe o 
lungime de cca 100 m, iar la Vest de un șanț lat de 20 m, cu o adâncime în prezent 
de 4‒6 m și o lungime de cca 70 m. 

Presupunem că fortificația s-a extins spre Vest, săpându-se o continuare a 
șanțului nordic până a întâlnit o altă vale torențială dezvoltată pe o direcție Est‒Vest, 
pe care probabil au lărgit-o și adâncit-o, închizând, alături de Lunca Mureșului și 
șanțul vestic al Șanțului Mic, o suprafață de cca 5,2 ha, 400 × 130 m, cu formă de 
paralelogram. În prezent, adâncimea șanțului variază între 4‒8 m și are o deschidere 
                                                      
26 Google Earth, http://www.gisportal.ro/, http://geoportal.ancpi.ro/. 
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Fig. 6. Imagine satelitară: fortificația cu șanț și val de pământ de la  
Pecica-Între vii (-Șanțul Mic) (Bing Maps-aerial modified; schiță A. Ardelean). 
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Fig. 7. Josephinische Landesaufnahme reprezentând arealul de la vest de 

localitatea Pecica27. 

de 30‒40 m pe o lungime de 530 m. De altfel, acest șanț e parțial figurat și pe a doua 
ridicarea topografică. 

Această incintă cuprinde și densitatea cea mai mare de urme de locuire din 
perioada halstattiană. Pe lângă acestea, se mai găsesc, pe suprafeţe mult mai mici, 
fragmente de ceramică din secolul al III-lea dHr şi pe suprafeţe ceva mai mari din 
perioada feudal timpurie.  

La nord  de acest șanț,  la o distanță cuprinsă între 150 și 300 m, se găsește 
un al doilea șanț, care închide o a doua incintă cu suprafața de cca 19 ha, având o 
lungime de cca 900 m, o lățime de cca 15 m și o adâncime, în prezent, de cca 1‒1,5 m, 
fiind ceva mai adânc atunci când coboară în lunca Mureșului. În această zonă am 
recoltat fragmente ceramice din perioada halsttatiană și medievală. Densitatea lor pe 
suprafață fiind mai mică decât în prima incintă și net în favoarea celor de primă 
epocă a fierului. 

La o distanță de cca 200‒250 m în exteriorul celui de-al doilea șanț se găsește 
un al treilea, practic paralel cu acesta, cu o lungime de cca 1800 m, o deschidere de 
cca 20 m și o adâncime în prezent de cca 1‒1,5 m, și acesta fiind ceva mai adânc 
atunci când coboară în lunca Mureșului. El traversează și DN7 fiind aproape paralel 
cu drumul la cca 40 m distanță la N, pe o distanță de cca 650 m. Suprafața celei de a 
treia incinte este de cca 32 ha iar în interiorul ei se găsesc, în mare majoritate, frag-
mente de ceramică din perioada timpurie a Hallsttatului, unele în imediata vecinătate 
a DN7, la nord de șosea. 

La o distanță cuprinsă între 170‒330 m spre N, având o formă de arc de cerc 
sprijinit pe lunca Mureșului, se află șanțul exterior, al patrulea (Fig. 10) cu o 

                                                      
27 http://mapire.eu/en/map/collection/firstsurvey/?zoom=14&lat=46.16686&lon=21.0191 
(accesat 2.10.2014). 
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lungime de cca 2350 m, o deschidere de 20‒25 m și o adâncime în prezent de cca 
2,5–4 m, care închide o a patra incintă cu o suprafață de 42 ha. Acest șanț a început 
să fie astupat în zona dinspre Pecica dar cu această ocazie lama buldozerului, muș-
când din marginea sa, a dezvelit pe o porțiune de 100 m numeroase urme de frag-
mente ceramice din perioada timpurie a Hallsttatului. 

 
Fig. 8. Fortificația cu șanț și val de pământ de la Pecica-Între vii (-Șanțul Mic) 

(Google Earth modificat). 

O situație aparte o constituie zona de SV a fortificației prin prezența a două 
șanțuri pe direcția NV‒SE, care crează, alături de povârnișul abrupt spre lunca Mure-
șului, trei incinte fortificate mai mici.  

În cazul acestei fortificații, înălțimea valurilor de pământ e redusă compa-
rativ cu dimensiunile șanțurilor, ele nedepășind 1 m, sunt fragmentate și, în general, 
sunt greu de observat în teren, spre deosebire de valurile I și II de la Cornești-
Iarcuri28 sau de Valul III de la Sântana-Cetatea Veche29. Chiar e discutabil dacă 
fortificația avea val de pământ. 

Ca și poziție și mod de fortificare, cea mai apropiată analogie ni se pare cea 
de la Munar (cca 13 ha)30, situată la cca 7 km în direcția SSE, care probabil asigura 
controlul în zona de la Sud de Mureș și nu este exclus să fi făcut parte, la un anumit 
moment, din același sistem tactic de fortificații.  

“Arealul din jurul orașului Pecica este binecunoscut prin bogăția descope-
ririlor arheologice și prin prezența unor așezări fortificate care sunt familiare atât 
cercetătorilor cât și publicului interesat de preistorie și istorie”31. Dacă în cazul 

                                                      
28 Rada, Ciochină, Manea, 1989; Medeleț, 1993; Micle, Măruia, Dorogostaisky, 2006; 
Szentmiklosi et alii, 2011. 
29 Gogâltan, Sava, 2010. 
30 Gogâltan, Sava, 2010, p. 57-61. 
31 Crișan, 1999, p. 92-101. 
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celei de la Șanțul Mare au fost executate ample lucrări de cercetare arheologică de-a 
lungul timpului, cu rezultate în bună parte publicate și care au generat o multitudine 
de lucrări de referință, nu același lucru se poate spune despre cea de la “Șanțul Mic”, 
unde, din păcate, săpăturile efectuate de Egon Dörner nu au fost încă publicate și 
informațiile, care circulă în lumea științifică, sunt mai degrabă lapidare32. Totuși, în 
repertoriul arheologic al județului Arad, în dreptul localității Pecica, apar câteva des-
coperiri de artefacte foarte interesante:  
“4. un depozit de peste 300 obiecte de bronz depuse într-o urnă de lut bitronconică 
de tip villanovian,... din perioada de tranziție de la epoca bronzului la prima epocă a 
fierului.”33 
“6. Un alt depozit de bronzuri a fost descoperit întâmplător în anul 1966  în stânga 
drumului ce duce la Nădlac, la circa 1,5 km vest de comună, pe locul numit Între 
vii34 ... Tot de aici cu ocazia unei recunoașteri făcute la fața locului E[gon]. Dörner35 
a cules fragmente ceramice din perioada de tranziție spre epoca bronzului (cultura 
Baden), hallstattiene (sb.n.), dacice din perioada Latene și feudal timpurii.”36 
Acestea ar putea fi puse în legătură și cu situl de la Pecica-Între vii (-Șanțul Mic), 
care, în opinia noastră, reprezintă, în prezent, cea mai mare fortificație cu șanț și val 
de pământ din județul Arad. 

 Materialul găsit în urma perieghezelor, la care au participat Alexandru 
Berzovan, Eugen D. Pădurean, Adrian Ardelean și Leonard Dorogostaisky, e pre-
zentat în Tabelul 4. 

7. Concluzii 
Dacă în cazul primelor trei așezări urmele șanțurilor și al valurilor de pământ 

sunt mult estompate, ele putânt fi identificate în teren doar cu ajutorul GPS-ului, 
șanțul IV de la Pecica, are, și în prezent, o adâncime de 2,5 m și o deschidere de cca 
20 m.  

Cele patru așezări fortificate din prezentul articol, deși fac parte din grupa 
celor de câmpie, se pot grupa, în opinia noastră, în trei categorii: 
1. Cu urme în interior similare cenușarelor din Câmpia Română (ex: Biled–Șandra- 
Câmpia arsă) și relativ îndepărtate de cursuri importante de apă; 

                                                      
32 “The section performed on the site of “Şanţul Mic” revealed the fact that the main archaeo-
logical layer could be dated to the 11th–13th centuries and included several fragments dated 
to the First Iron Age and the 2nd–4th centuries A.D.” (Hügel et alii, 2012, p. 18). 
33 Rep.Arh.Ar., 1999, p. 96, 100. 
34 Am ales această denumire pentru așezarea fortificată de la Pecica pentru a o diferenția de 
“Șanțul Mic”, pe care, de altfel, îl conține. Am ales denumirea “Între vii” pentru că e deja 
amintită ca poziție geografică în Repertoriul arheologic al Mureșului inferior (Rep.Arh.Ar., 
1999, p. 97). Nu am optat pentru toponimul “La viile maghiare”, regăsit pe hărțile românești 
contemporane, pentru că pe hărțile imperiului habsburgic acest toponim este cu cca 1,5 km 
mai la est. 
35 Dörner, 1976. 
36 Rep.Arh.Ar., 1999, p. 97, 101. 
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2. Situate în imediata vecinătate a cursurilor de apă în zone joase (ex: Cenei- 
Meiglița și Sânnicolau Mare-Săliște), care prezintă totodată și o formă destul de 
regulată; 
3. Celor situate pe terase înalte ale unor cursuri de apă, care pun în valoare acele 
peninsule care intră în luncile majore (ex: Pecica-Între vii), cu analogii pe cursul infe-
rior al Ialomiței, cum ar fi cele de la Axintele37 sau Gimbășani‒Mărculești38 în jude-
țul Ialomița. 

În acest stadiu al cercetării nu putem aduce informații mai precise legate de 
momentul construcției, evoluția și sfârșitul acestor așezări și ne limităm la încadra-
rea lor în perioada de sfârșit a epocii bronzului și început al epocii fierului luând în 
considerare, în special, tipologia ceramicii descoperite în cazul perieghezelor 
efectuate. 

Avem convingerea că cercetarea în continuare a acestor situri va aduce o 
importantă contribuție la cunoașterea sfârșitului epocii bronzului și începutul epocii 
fierului în zona de vest a României, așezările fiind probabil contemporane celor de 
la Sântana-Cetatea Veche, Munar și Cornești-Iarcuri. 

* 

Ne-am dori ca, în viitor, și pentru fortificațiile din perioada de sfârșit a epo-
cii bronzului să fie publicate studii de tipul şi valoarea celor legate de fortificaţiile 
din epoca neolitică39, precum cele ale domnului profesor Gheorghe Lazarovici şi ale 
colaboratorilor săi, care constituie, şi vor constituii şi în viitor, un model demn de 
urmat în lumea specialiştilor. Îi mulţumim domnului profesor Gheorghe Lazarovici 
pentru ceea ce ne-a învăţat şi pentru sprijinul şi încurajările permanente de care ne-
am bucurat din partea Domniei sale de-a lungul timpului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
37 Rența, 2008, p. 24. 
38 44° 33′ 29″ N; 27° 29′ 47″ E. Observată pe imaginile satelitare și confirmată, în urma unei 
periegheze efectuate în anul 2013, de către Leonard Dorogostaisky (inedit). 
39 Lazarovici, Maxim, 2014, p. 21-42; Lazarovici, 2014, p. 113-123. 
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Fig. 9. Imagine dinspre latura nordică a așezării fortificate de la  

Pecica-Șanțul Mic (foto Leonard Dorogostaisky). 

 
Fig. 10. Imaginea Șanțului IV al așezării fortificate de la  

Pecica-Între vii (-Șanțul Mic) (foto Leonard Dorogostaisky). 
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Tab. 1. Material reprezentativ recoltat la 

Biled‒Șandra-Câmpia Arsă.

 
Tab. 2. Material reprezentativ recoltat la 

Cenei-Meighița.
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Tab. 3. Material reprezentativ recoltat la 

Sânnicolau Mare-Săliște.

 
Tab. 4. Material reprezentativ recoltat la 

Pecica-Între vii (-Șanțul Mic). 
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