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NOI FORTIFICAȚII PE CURSUL INFERIOR AL
MUREȘULUI ȘI AL CRIȘULUI ALB (JUD. ARAD)
Eugen D. Pădurean*
* Complex Muzeal Arad – colaborator extern; padurean.eugen@yahoo.com
Abstract. New fortifications on the lower course of the Mureș and Crișul Alb. The
repertoire of fortifications made of wood and earth in the Arad region had been enriched with
new discoveries made in the years 1988–2014 on the lower Mureș Valley and Crișul Alb
valley. In regard to their shape, the fortifications are rectangular, circular, ellipsoidal, while
some of them are linear. 1. Secusigiu-Lutărie. A rectangular fortification (67–70 m) with ditch
and rampart is located in the western part of the town. It is exactly at the contact between the
Mureș meadow and the high plains of Vinga. 2. Turnu-Sud. At about 2,3 km from the town,
near the country road no. 709J that connects Turnu and Pecica, there is an enclosure with
ditch and rampart, having an ellipsoidal shape (270 × 208 m). 3. Turnu-Vest. At 1 km vest
from the town there is another slightly ellipsoidal, uneven-shaped fortification, with three
enclosures. The first is 750 × 585 m, the second, interior one is 595 × 420 m and the third is
347 × 231 m. 4. Sintea Mică. On the lower course of the Crișul Alb river, near the eastern
edge of the town, is located a dyke that was previously unknown. 5. To the south of Mureș
are located two ramparts, with a length of about 5 km, following the high plains starting from
the north-west of Aluniș, on an east-west direction, until the railway station of Zăbrani.
Because of their poor conservation, delimitating these fortifications on site was quite
difficult. Of great use in their discovery was Google Earth, as well as the discovery of certain
artifacts such as pottery; some of the artifacts had been found long before the actual
visualization of the enclosures on the satellite images. The chronology of the fortifications is
suggested by both the materials as well as their forms. The enclosure from Turnu can be
dated to the Bronze Age or Early Iron Age. The smaller fort from Secusigiu, judging by its
shape and the salvaged archaeological material, can be dated in the Middle Age. In regard to
the dyke from Sintea Mare, it is undoubtedly part of the system of dykes of Western
Romania, more precisely a segment of the median line. Its discovery corrects a series of
errors in the archaeological literature and permits us to pinpoint more accurately the route of
the median dyke systems that comes from southern Banat.
Keywords: Google Earth, fortifications, Bronze Age, Early Iron Age, Middle Age, Arad.

1. Introducere
Utilizarea și interpretarea imaginilor satelitare Google Earth, coroborate cu
datele oferite de materialul arheologic descoperit și salvat din anumite puncte ne permit semnalarea câtorva noi fortificații în județul Arad (Fig. 1).
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Fig. 1. Localizarea fortificațiilor nou descoperite în județul Arad:
1. Secusigiu; 2. Turnu-Sud; 3. Turnu-Vest; 4. Aluniș–Zăbrani; 5. Sintea Mică.
Confruntând imaginile satelitare cu realitațile din teren, constatăm ca o trăsătura generală faptul ca ele sunt slab sau chiar foarte slab conservate. Dacă din interiorul lor n-ar fi fost descoperit material arheologic, am fi putut pune la îndoială
existența lor1. Ele se grupează pe cursul inferior al Mureșului și al Crișului Alb, la
contactul dintre Lunca Mureșului cu Câmpia înaltă a Vingăi și a Aradului ori a
Câmpiei Crișului Alb cu cea a Aradului (zone cu un potențial funciar ridicat)2.
Aceste fortificații au fost construite din pământ și lemn. După formă, ele sunt
patrulatere, elipsoidale sau liniare și aparțin mai multor perioade preistorice și istorice.

2. Cercetările noastre
2.1. Com. Secusigiu-Cariera de lut
La zona de contact dintre Lunca Mureșului și Câmpia Vingăi, în partea de
vest a comunei Secusigiu, la liziera ei, în punctul numit “Cariera de lut”, se găsește o

1

Este semnificativ cazul întinsei fortificații de la Variașu Mare (jud. Arad) – zona apropiată
de cele prezentate aici – pe care noi am semnalat-o ca punct arheologic în anul 1986 fără însă
a cunoaște că materialul arheologic salvat în favoarea Complexului Muzeal Arad provine
dintr-o incintă. Abia în anul 2003 imaginile satelitare ale programului Google Earth au pus în
evidență acest lucru. Materialul arheologic descoperit și salvat de la suprafață va fi publicat
separat într-un viitor studiu.
2
Posea, 1997, p. 291-295.
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fortificație de pământ patrulateră (Fig. 2). A fost descoperită în anul 1989 ocazie cu
care a fost salvat, din cariera de lut, material arheologic.

Fig. 2. Secusigiu-Cariera de lut: în medalion – fortificația de pământ, patrulateră.
Săgeata indică latura de est (valul și șanțul) mai bine păstrată.
Coordonate Google Earth:
46° 05′ 35.35″ N
20° 58′ 25.35″ E
Altitudinea / cota: 94 m
Dimensiuni: 68 × 78 m
Suprafața: 0,52 ha

Fig. 3. Reprezentarea fortificației de la SecusigiuCariera de lut pe Zweite
Landesaufnahme.
Elementele constitutive sunt valul de pământ cu o lățime de 6 m și șanțul exterior cu
o deschidere de 5 m. Șanțul mai păstrează o adâncime de 1,5 m. Starea de conservare este slabă. Cea mai bine păstrată este latura de est cu șanțul aferent. Colțurile se
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pare că erau rotunjite. Fortificația apare pe Zweite Landesaufnahme3 (Fig. 3).
Ceramica salvată din interiorul carierei de lut, cantitativ redusă, aparține epocii
bronzului, primei epoci a fierului (preponderent), sec. III–IV dHr, Ev Mediu (sec.
XII–XIII).
2.2. Turnu-Sud
La 9,1 km nord de râul Mureș și 2,3 km sud de localitatea Turnu, în dreapta
drumului județean 709, care leagă Turnu de orașul Pecica, se găsește o fortificație
de pământ elipsoidală. Stare ei de conservare este foarte slabă. A fost descoperită pe
baza analizei imaginilor satelitare. Cea mai clară este o imaginea Google Earth din
anul 20034 (Fig. 4).
Coordonate:
46° 13′ 48.75″ N
21° 06′ 09.04″ E
Altitudinea: 99 m
Dimensiuni: 270×208 m
Suprafața: 4,4 ha
Perimetru: 750,46 m

Fig. 4. Turnu-Sud.
În medalion fortificația elipsoidală apăruta pe imaginile satelitare Google Earth:
1. valul și șanțul; 2. construcția din pământ atașată fortificației; 3. tellul.
Valul atinge o lățime de 16–17 m, iar șanțul exterior este de 7–8 m. Nu excludem ca
valul să fi fost flancat de șanțuri. El prezintă o particularitate: la jumătatea diametrului
mare, în dreptul diametrului mic, se curbează spre interior. Nu excludem să fi fost
acolo locul porților. În același loc al gâtuirii se observă, atașată pe partea de nord-est,
urma unei construcții (?) patrulatere din pământ (113 × 62 m).
În interiorul fortificației, în partea de sud-est, se găsește un tell (?) circular
(Ø cca 67–69 m) cu înălțimea de cca 2,5–3 m. Din interior a fost salvat material
arheologic constând din fragmente ceramice și artefacte din piatră șlefuită. Locuirea
aparține neoliticului, epocii bronzului, primei epoci a fierului și, în mai mică măsură,
Evului Mediu (sec. X–XI). Materialul arheologic a fost salvat în favoarea Complexului Muzeal Arad de către Eugen D. Pădurean și Leonard Dorogostaisky (iunie
2014).

3

A II-a ridicare topografică, cea franciscană (1806–1869) / The Second Military Survey;
http://mapire.eu/en/ (vizualizare 16.10.2014).
4
Historical imagery 2003 (accesat la data de 13.08.2013).
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2.3. Turnu-Vest (Pusta Sionda)
La 1,3 km vest de localitatea Turnu, pe locul numit “Pusta Sionda”, se
găsește o întinsă fortificație de pământ cu mai multe incinte (46° 15′ 08.27″ N, 21°
06′ 00.01″ E, cota 98 m). Ea este vizibilă pe imaginile satelitare, mai clar pe imaginile
din 9/5/2011 și 6/4/20145 (Fig. 5).

Fig. 5. Turnu-Vest (Pusta Sionda). Fortificația cu cele trei incinte (I-III).
Săgețile indică valurile I-III.
Pe teren, conturul incintelor abia este sesizabil. Fortificație are o formă ovoidală.
Valul exterior (III) închide o suprafață de 34,4 ha (750 × 595 m) și un perimetru de
2095 m. Incinta I, cu dimensiunile 347 × 231 m, închide o suprafață de 6,2 ha, perimetrul fiind de 907,46 m. Incinta II, cu dimensiunile 595 × 420 m, închide o suprafață
de 19,61 ha, cu un perimetru de 1593 m (incluzând și incinta I). Nu excludem ca în
incinta I să existe încă o incintă. Valurile de pământ par să atingă la bază o lățime de
20–25m. Un detaliu al imaginilor satelitare Google Earth din 9/12/20116 pare să
arate un val mijlociu flancat de șanțuri.
Din zona în discuție avem material arheologic aparținând epocii bronzului, primei
epoci a fierului, culturii materiale dacice (sec. I îHr–sec I dHr).
2.4. Aluniș–Zăbrani
La sud de Mureș, între localitățile Aluniș și Zăbrani, pe primele înălțimi ale
Câmpiei Vinga se pot observa, pe imaginile satelitare Google Earth, ductul a cel
puțin două valuri de pământ (Fig. 6.). Pe teren ele sunt mai greu de sesizat fiind
5
6

Google Earth, Historical imagery 2003.
Ibidem.
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aproape complet aplatizate de lucrările agricole. Au o lungime de cca. 5 km, fiind
orientate pe direcția est-vest.

Fig. 6. Aluniș–Zăbrani. Valurile de pământ liniare (1 și 2) .
Traseul valului de nord (cel mai scurt) începe la nord-est de satul Aluniș
(46° 05′ 53.77″ N, 21° 30′ 08.06″ E, cota 134 m) și continuă spre sud-est intersectând valul “roman” median (46° 05′ 23.43″ N, 21° 30′ 53.06″ E, cota 150 m), care se
îndreaptă spre nord peste râul Mureș, pe lângă localitățile Sâmbăteni–Cuvin–Covăsânț etc.7
Mai departe, valul păstrează direcția sud-est și, după 1,6 km, se unește cu cel
de al doilea val (46° 04′ 54.50″ N, 21° 32′ 00.27″ E, cota 154 m). Al doilea val este
vizibil de la nord de satul Aluniș (46° 06′ 03.72″ N, 21° 29′ 44.89″ E, cota 145 m).
Continuă spre sud-est intersectând același val median “roman”, apoi se curbează
spre sud oprindu-se aparent la vest de gara CFR–Zăbrani (46° 04′ 45.24″ N, 21° 32′
42.50″ E, cota 149 m). Lățimea acestor valuri poate fi cuprinsă între 20–23 m. Nu
putem preciza dispunerea și nici lățimea șanțului însoțitor.
2.5. Sintea Mică
Un segment de val din pământ, nesemnalat în literatura de specialitate, am
reperat prin utilizarea și interpretarea unor imagini satelitare Google Earth la est de
satul Sintea Mică, pe malul stâng al râului Crișul Alb (Fig. 7).
Este vorba despre ceea ce pare a fi o fortificare complexă, formată din mai
multe valuri (Fig. 8), vizibilă pe imaginile satelitare pe o lungime de cca 10 km, de la
2,5 km sud-est de Sintea Mică (46° 23′ 37.51″ N, 21° 37′ 55.30″ E, cota 101 m) și

7

Dörner, Boroneanț, 1968, p. 11, nota 8.
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până la nord-est de satul Cintei, pe malul stâng al Crișului Alb (46° 27′ 53.49″ N,
21° 34′ 06.89″ E, cota 97 m).

Fig. 7. Sintea Mică. 1. Segmentul de val complex aparținând liniei mediane
a valurilor “romane”; 2. Segmentul de val de la Zărand cartat
de către Sever Dumitrașcu (1967).

Fig. 8. Sintea mică. Detaliu asupra valului de pământ.
Prezintă o orientare orientare NV–SE trecând la numai 430 m de valul de pământ de
355

la liziera de vest al comunei Zărand, val semnalat de către Sever Dumitrașcu8.
Stare de conservare a întăriturilor este slabă, doar ductul fiind încă sesizabil
pe teren. Pe unele sectoare sunt vizibile două valuri, pe altele trei. Lățimea lor păstrată atinge cca 29–30 m. Nu excludem un șanț mai mare pe latura de est. Menționăm pe traseul întăriturii prezența unor posibile incinte de pământ. Astfel, la sud-est
de satul Sintea Mică, pe latura vestică, pe imaginile satelitare apare o construcție
semicirculară cu diametrul de 52 m, cu val de 8 m atașată valului complex. Un posibil val lat de 22 m orientat pe direcția est-vest cade oblic pe latura de est a întăriturii
exact pe locul construcției (?) semicirculare atașate.

3. Discuții
Slaba conservare a acestor fortificații (compensată oarecum de unele imagini satelitare), lipsa unor măsurători precise sau a unor săpături arheologice, care să
clarifice structura valurilor, dar și puținătatea materialului arheologic salvat de la
suprafață au îngreunat o încadrare cronologică precisă. Am analizat cu maximum de
exigență datele obținute până acum cu privire la aceste obiective eliminând confuzia
acestora cu lucrări moderne edilitare sau de hidroameliorații. Am evitat credem,
“capcanele” care pot apărea în analiza imaginilor satelitare (cauzate de anomaliile de
vegetație, de exemplu)9.
Pe baza datelor de care dispunem încadrarea cronologică propusă de noi
acestor fortificații ar fi următoarea:
a. Secusigiu-Cariera de lut. După formă, dimensiune și material arheologic
ea poate să aparțină Evului Mediu. Analogii avem la Vladimirescu-Cetate10.
b. Fortificațiile de la Turnu-Vest (Pusta Sionda). După formă, dimensiune și
material arheologic ar putea fi atribuite epocii bronzului, fiind probabil contemporane cu cele din vecinătate precum Turnu-La Prioran, Pecica-Duleul lui Bran, Semlac-Pusta lui Cucu11 etc. În Câmpia Aradului mai spre est, la nord de Mureș, cunoaștem alte fortificații din aceeași perioadă, precum cea de la Horia-Șonca12, SântanaCetatea veche13, Variașu Mare14. În lunca Mureșului, la sud, avem fortificațiile de la
Zăbrani-La suiș15, Alioș-Valea Alioșu16 iar în Câmpia înaltă a Vingăi se remarcă prin
8

Dumitrașcu, 1969, p. 484.
Măruia, 2011, p. 168-170.
10
Pădureanu, 1971, p. 2; Zdroba, Barbu, 1976, p. 50-56; Ibidem, 1977, p. 17-28.
11
Rada, Ciochină, Manea,1988, p. 111-116.
12
Rep.Arh.Ar., 1999, p. 77 nota 6. Fortificație circulară cu trei incinte semnalată la începutul
sec. XX, atribuită prezumtiv avarilor. Aparține, de fapt, epocii bronzului, de aici fiind salvat
(2012-'13) în favoarea Complexului Muzeal Arad material ceramic fragmentar de epoca
bronzului și un bogat material arhelogic aparținând epocii neolitice. Urmează a fi publicat
împreună cu Alexandru Berzovan (Arad).
13
Rusu, Dörner, Ordentlich, 1996, p. 15-25, Pl. I-IV, VII, VIII, XII-XIV; Gogâltan, Sava,
2010, p. 14-41, 72-79, 83-89.
14
Gogâltan, Sava, 2012, p. 64.
15
Pădureanu, 1987, p. 33.
16
Dorogostaiski, 2008-2009, p. 260-272.
9
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dimensiuni și amploare cea de la Cornești-Iarcuri17. Pe teritoriu Ungariei, la vest,
cunoaștem fortificația de la Csanádpalota18.
c. Fortificația liniară de la Aluniș–Zăbrani, cu cele două valuri semnalate, nu
poate fi deocamdată încadrată cronologic, întrucât ambele valuri sunt aproape complet nivelate, iar materialul arheologic descoperit deocamdată este foarte puțin.
Întrucât un capăt al primului val (nordic) se unește înspre est cu valul sudic, nu poate
fi exclus cu totul faptul că ele să formeze, totuși, o incintă. Pe traseul capătului de
vest al valului scurt (nordic) semnalam (1973) o așezare de epoca bronzului19, iar la
capătul estic aproape de comuna Zăbrani, pe dealul “Cocoașa pietrei”, o piesa izolată atribuită tot epocii bronzului20. Asemenea fortificații liniare avem semnalate pe
Valea Mureșului, la Semlac-Pusta lui Cucu21.
d. Sintea Mică. Segmentul de fortificație liniară de la Sintea Mică se leagă
de sistemul defensiv de valuri care străbate, de la sud la nord, Câmpia de Vest a
României (Banatul și Crișana). Încadrarea cronologică a acestor valuri, scopul
pentru care au fost ridicate și atribuirea lor unor populații sau puteri statale au iscat
numeroase controverse, ecoul lor nestingându-se nici în prezent. Datările propuse de
cercetători se leagă de secolul I dHr, sfârșit de secol I și început de secol II dHr,
secolul IV sau secolul VIII22. Se ridică întrebarea de care dintre cele trei șiruri
cunoscute s-ar putea lega descoperirea noastră, dacă nu cumva reprezintă doar un val
singular.
S. Dumitrașcu, într-un studiu legat de “Troianul” din Depresiunea Zărandului23, observă că valul liniei de vest, care vine din Banat, continuă peste Mureș în
Crișana pe aliniamentul: Arad–Șimand–Chișineu-Criș–Salonta etc., fiind dublat, pe
unele porțiuni mai la est, de alte câteva valuri scurte (lângă satele Roit–Cefa și Adea–
Berechiu). Același cercetător identifică, prin periegheză (1967), la vest de satul
Zărand (vecin cu Sintea Mică) un segment de val de pământ pe care îl considera ca
făcând parte din linia “mediană” a sistemului de valuri “romane”, în fapt o
continuare a valului median de pe aliniamentul Sâmbăteni–Cuvin–Covăsânț–Șiria24.
Ba mai mult, îl prelugește peste râul Crișul Alb pe aliniamentul Zărand–Cherelus–
Șepreus–Apateu–Talpoș etc. (pe baza unor detalii de planimetrie de pe o hartă din
17

Medeleț, 1993, p. 119-150; Micle, Măruia, Dorogostaiski, 2006, p. 283-305; Szentmiklosi
et alii, 2011; Dorogostaiski, 2013, p. 863-878.
18
Szeverényi et alii, 2012.
19
Pădureanu, 1973, p. 396.
20
La capătul estic al valului, la nord de comuna Zăbrani, pe dealul “Cocoasa pietrei”, a fost
descoperit, în anul 1973, un topor de piatră cu gaură de înmănușare, reutilizat. Piesa este azi
dispărută.
21
Rada, Ciochină, Manea, 1988, p. 111-112 și fig. 1.
22
Există o stufoasă bibliografie legată de această problemă. Nu socotim oportun momentul
să apelăm la ea decât în măsura în care se referă la zona în discuție: terioriul de la nord de
Mureș (Crișana). În acest sens, ni s-au părut utile referirile selective ale unor cercetători
(Dörner, 1967, p. 7-10 și nota 6; Dumitrașcu, 1969, p. 483; Dumitrașcu, 1993, p. 146-149).
23
Dumitrașcu, 1969, p. 484.
24
Ibidem.
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secolul al XIX-lea) precizând însă inspirat: “în cazul în care elementele de
planimetrie nu reprezintă un alt gen de construcții” 25.
Noi, urmărind traseul valului de la Sintea Mică pe imaginile satelitare, am
ajuns la următoarea concluzie: capătul nord-vestic continuă peste Crișul Alb exact
pe traseul unde S. Dumitrașcu vedea o dublare a primei linii (cea de vest) de valuri.
Traseul ar fi Sintea Mică–Chișineu-Criș (la est)–Adea (pe teritoriul pescăriei)–
Zerind (pe la est)–Tămașda (colțul sud-vestic al comunei), unde trece peste Crișul
Negru. Capătul sud-estic al valului de la Sintea Mică prelungit spre sud-est atinge
traseul valului median “roman” la sud de satul Zărand (46° 22′ 17.99″ N, 21° 38′
24.14″ E, cota 104 m).
Dar dacă valul de la Zărand nu făcea parte din linia mediană, fiind unul
limitat, local? Din punctul nostru de vedere, problema pare clarificată în sensul că el
pare să se racordeze la sud la valul cel mai estic, care în aparență se oprește pe malul
sudic al râului Mureș, în fața Văii Cladovei. Istoricul Márki Sándor îl trasează în
continuare la nord de Mureș pe Valea Cladovei, răzbind în Depresiunea Zărandului
undeva la est (?) de orașul Pâncota26, ori capătul sudic al valului de la Zărand se
îndreaptă tocmai spre localitatea mai sus menționată. Părerea noastră ar putea fi
susținută și de un alt argument: dimensiunea și structura valurilor. Atât cel de la
nord de Mureș și cel de la sud de Mureș prezintă un singur val cu dimensiuni aproximativ egale si cu un șanț mai mare spre partea de est27.
Capătul de nord al valului de la Zărand, prelungit peste Crișul Alb, are un alt
traseu decât cel propus de S. Dumitrașcu. Pe imaginile satelitare Google Earth el
poate fi urmărit destul de greu la nord de Crișul Alb pe lângă localitățile Țipari–Sintea
Mare–Pădurea Adea–Vânători (unde trece peste Crișul Negru).
Datarea segmentului de val de la Sintea Mică, dovedit că aparține, de fapt,
liniei mediane de valuri, nu poate fi scoasă din contextul ipotezelor și controverselor
legate de datarea și autorii acestui sistem28.

4. Considerații finale
Datele referitoare la aceste fortificații prezentate de noi, au caracter preliminar. Ne-am propus să atragem atenția cercetătorilor în scopul inițierii unor săpături sistematice in zonă.
Probleme extrem de interesante ridică fortificațiile semnalate de noi la
Turnu-Sud și Vest (Pusta Sionda). Se constată o concentrare de fortificații în această
zonă (vezi și Turnu-La Prioran, Pecica-Duleul lui Bran). Întâmplător, sau nu, cele
de la Turnu-Sud, Turnu-Vest și Turnu-La Prioran se găsesc pe aceeași linie orientată
pe direcția nord-sud, la distanțe aproape egale una de alta (cca 2,37–3,61 km). Mai
mult, fortificația de la Turnu-Sud se află pe aceeași linie orientata est-vest cu fortificațiile de la Pecica-Duleul lui Bran și cea de la Csanádpalota (HU). Viitoare
25

Ibidem.
Márki, 1893, p. 31-32 și harta anexată la vol. I.
27
Téglás, 1904, p. 167-208; Dörner, Boroneanț, 1968, p. 13.
28
Vezi nota 18.
26
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cercetări de natură mai complexă ar putea confirma o contemporaneitate a acestora
și o tehnică de construcție aproape identică.
S-a subliniat deja faptul că populațiile care au ridicat aceste construcții din
pământ și lemn cu dimensiuni impresionante au făcut parte din uniuni de triburi
diferite, dar care probabil vorbeau o limbă sau un dialect comun, având același stadiu de dezvoltare al civilizației. Dimensiunile remarcabile ale fortificațiilor ne arată
o societate bine organizată, puternică, ce a atins un grad de civilizație remarcabil29.
Construcțiile de acest tip, atribuite epocii bronzului și începutului primei
epoci a fierului, sunt considerate centre ale puterii tribale ele nefiind destinate doar
apărării, ci și punerii în evidență a prestigiului șefului comunității însăși. Natura
relațiilor dintre așezarea centrală și micile așezări “rurale” (“satelite”) sunt încă puțin
cunoscute30.
Prezența unor fortificații cu mai multe incinte în zonele în discuție ridică și
alte întrebari: aceste incinte se datorează extinderilor spațiului locuit ca urmare a
unor creștereri demografice sau reflectă mai degrabă o anumită structură socială?
Noi, nu negăm posibilitatea extinderii în etape a unor asemenea construcții,
dar nici nu excludem faptul că aceste incinte să fi avut un scop precis legat de structura și organizarea socială. De pildă, în cazul fortificației de la Turnu-Vest, spațiul
exterior dintre valul III și II putea fi destinat pășunatului și rezervat membrilor
comunității care se ocupau cu creșterea vitelor. Spațiul dintre valul II și I putea fi
rezervat agriculturii și ca o măsura de prevedere a posibilității de incendiere a ogoarelor cu ocazia deselor conflicte intertribale din cele doua epoci. În fine, prima incintă
(centrală) ar fi putut să aparțină războinicilor, aristocrației tribale.
Semnalarea segmentului de val de la Sintea Mică, clarifică și precizează traseul valului median din sistemul de valuri “romane”. Datele oferite de valul de lângă
Zărand cartat de S. Dumitrașcu ne întăresc convingerea că cele trei șiruri de valuri
care vin din Banat continuă și la nord de Mureș.
Cât privește fortificația patrulateră de la Secusigiu-Cariera de lut, faptul ca
ea a fost cartografiată pe toate realizările cartografice austriece (mai puțin pe Josephinische Landesaufnahme31) ne întărește convingerea ca ea a fost o construcție de
pământ cu caracter militar și nu o construcție efemeră.
Sperăm ca viitoare cercetări arheologice să completeze informațiile oferite
în acest studiu.

29

Rusu, Dörner, Ordentlich, 1996, p. 17.
Vulpe, 2001, p. 366.
31
Ridicarea topografică iozefină, numită și “Prima ridicare topografică”, este primul proiect
unitar de ridicare topografică în posesiunile Casei de Habsburg (în Banat, între 1769–'72).
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