
ASOCIAŢIA ARHEO VEST 
TIMIŞOARA 

 
 
 

 

ARHEOVEST 
 

V1 
 
 
 

-IN HONOREM DOINA BENEA- 
 

Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie 
 
 

Timişoara, 25 noiembrie 2017 

 

 

 
JATEPress Kiadó 

Szeged 
2017 



Editor: Sorin FORȚIU (cu mulțumiri pentru ajutorul punctual acordat lui 
Andrei STAVILĂ, Cristian OPREAN, Adrian CÎNTAR și Simona REGEP) 
Coordonator: Dorel MICLE 
DVD-ROM: Adrian CÎNTAR 
WEB: Sorin FORȚIU și Claudiu TOMA 
 
 
 
Coperta: Alice DUMITRAȘCU 
Foto copertă: Tudor VREME-MOSER, http://ideatm.ro/wordpress/ 
 
Această lucrarea a apărut sub egida: 
 

 

 
 

© ArheoVest, Timișoara, 2017 
Președinte Lorena SMADU 

www.arheovest.com  
 
 
 

ISBN 978-963-315-358-1 (Összes/General) 
ISBN 978-963-315-359-8 (I. kötet/volumul) 

 
Avertisment: Acest volum digital este o imagine cât se poate de fidelă a celui tipărit. 

 
 

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor revine în totalitate 
autorilor. 

DVD-ROMul conține contribuțiile în varianta color precum și imaginile  
la rezoluția maximă trimisă de autor. 



305 

CETATEA GETICĂ DE LA POIANA MĂNĂSTIRII-ÎNTRE 
ȘANȚURI, COMUNA ȚIBANA, JUD. IAȘI 

 
 

Alexandru Berzovan*, Sergiu-Constantin Enea**, Dumitru Boghian***, 
Carsten Mischka****, Imren Tasimova*****, Radu-Gabriel Pîrnău****** 

 
 
* Academia Română, Institutul de Arheologie din Iași; berzovanalexandru@gmail.com 
** Liceul Teoretic “Ion Neculce”, Târgu Frumos; eneasergiu2014@yahoo.com 
*** Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava; dumitruboghian@yahoo.com 
**** Friedrich – Alexander Universitat, Erlangen, DE; carstenmischka@gmail.com 
***** Friedrich – Alexander Universitat, Erlangen, DE; imren.tasimova@gmail.com 
****** Academia Română, Filiala Iaşi, Secţia geografie; radupirnau@yahoo.com 
 
 
Abstract. Between 5th and 3rd centuries BC, in the East Carpathian regions of Romania, flour-
ished the ancient culture of the Getae. The Getae built a significant number of forts, some of 
them of large size, testimonies of great constructive efforts. Unfortunately, few of the massive 
forts built in this period had benefitted from adequate research. The fortress of Poiana Mănăstirii-
Între Șanțuri, located in the Țibana commune, Iași County, RO, had been in our attention in the 
last years. In 2017, the first geomagnetic survey was made on site together with a team from 
Germany. The results were promising, showing a number of anomalies, rests of possible struc-
tures. Like in the case of other contemporary forts, it seems that here also are areas inside the 
precinct with little if any archaeological traces. Considering these results, we started a test cam-
paign with the aim to verify what appeared to be a burned structure as well as to establish a 
preliminary stratigraphic profile of the defensive rampart. The anomaly was generated by the 
remains of a Late Iron Age Getic dwelling. Interesting observations had been made also in the 
case of the rampart: it seems that the upper part had a system of wooden cassettes, covered 
with clay on the outer sides. We cannot exclude two phases of functioning. It remains for further 
investigations to bring shed more light on the chronology and general stratigraphy of the site. 
 
Keywords: Late Iron Age, Getae, Moldavian Plateau, Fortification, magnetometric survey. 
 
 

1. Introducere 
Între veacurile V și III îHr, la cumpăna dintre prima și a doua vârstă a fierului, 

în spațiul est-carpatic al Românei a înflorit civilizația getică. În această perioadă s-au 
edificat un număr însemnat de cetăți, care impresionează și astăzi prin dimensiunile lor, 
martore ale unor eforturi constructive de amploare. Din păcate, puține dintre aceste 
monumente au beneficiat de o valorificare științifică adecvată. 

Problema cetății de la Poiana Mănăstirii-Între Șanțuri, situată în hotarul comu-
nei ieșene Țibana, s-a aflat de mai multă vreme în atenția noastră1. Cercetările perie-  

                                                      
1 Berzovan, Honcu, 2013; Honcu, Berzovan, 2013; Berzovan, 2016, p. 216-221. 
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Fig. 1. Localizarea zonei cetății getice de la Poiana Mănăstirii, com. Țibana2. 

ghetice repetate, dar și rezultatele prospecțiunilor geomagnetice au adus informații pre-
țioase care ne-au convins că avem de-a face cu un obiectiv de primă importanță, ce 
necesită (și merită) a fi cercetat prin săpătură. Astfel, în anul 2017 am demarat o pri-
mă campanie de cercetare arheologică de evaluare, ale cărei rezultate le vom prezenta 
și discuta în cele ce urmează. 

2. Cadrul geografic 
Cetatea getică, identificată ca atare în anii 19803, se află amplasată pe Dealul 

Teilor (harta topografică 1:100000) / Dealul Poiana Mănăstirii (harta topografică  

                                                      
2 Suporturi cartografice: http://worldatlasbook.com; https://lpdaac.usgs.gov/dataset_discovery/ 
measures/measures_ products_table/ srtmgl3s_v003; https://maps-for-free.com (27.10.2017). 
3 Vezi discuția în Chirica, Tanasachi, 1985, p. 424; Berzovan, 2016, p. 216. Trebuie spus că valu-
rile și șanțurile din pădurea de la nord-est de Țibana au atras atenția localnicilor încă de la finele 
veacului al XIX-lea. Pamfil POLONIC pomenește de valuri la Poiana de Sus (Chirica, Tanasa-
chi, 1985, p. 425) nefiind clar dacă este vorba de un ecou al cetății de la Poiana Mănăstirii sau 
de un alt punct distinct. În Marele Dicționar Geografic al României, vol. 5 (Lahovari, 1902, 
p. 504),  se vorbește despre Dealul Șanțurilor, care și-ar lua numele de la niște șanțuri, “despre 
care bătrânii spun că serveau de apărare în timpuri de războae. Nu departe de șanțuri se află 
și două movile mari numite Movilele Căprarului (Capracei)”, această ultimă frază făcând refe-
rire, probabil, la necropola tumulară de la Alexeni-La Faur. La vremea respectivă se considera 
că elementele defensive ar fi în legătură cu “Drumul cel Mare”, care făcea legătura între Iași 
și Țara de Jos a Moldovei în Evul Mediu. 
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Fig. 2. Localizarea zonei cetății getice de la Poiana Mănăstirii,  

com. Țibana pe planul director de tragere, foaia 4872 (1); ortofotoplan 
prelucrat CIR (2); harta topografică 1:25000 (3); harta geologică (4)4. 

1:25000), cunoscut în perioada antebelică şi interbelică drept Dealul Șanțurilor5. Acesta 
se află la 2,5 km NE, în linie dreaptă, de satul Țibana, respectiv la 1,9 km NNE de satul 
Poiana Mănăstirii, aparținându-i cadastral acestuia din urmă (Fig. 1/1–3; Fig. 2/1–2). 

Astăzi, stațiunea arheologică se află la hotarul dintre comunele Țibana și Miro-
neasa. Din punct de vedere al amplasării geografice, microzona Țibana este situată 
în nord-vestul Podișului Central Moldovenesc, pe cursul mijlociu al râului Sacovăț, 
prezentând un relief dominant de platouri structurale, mărginite spre nord și vest de 
cueste, intercalate cu microdepresiuni (Fig. 3/1). 

Cetatea este situată la periferia vestică a platoului Cheia Domniței, pe un orizont 
dur grezo-calcaros basarabian (Sarmațianul mijlociu), situat la mică adâncime. Spre 
nord-est, în partea centrală a platoului se mai păstrează resturi din formațiunile cherso-
niene acoperitoare (Sarmațianul superior), neînlăturate de denudație, cu structura alcă-
tuită din calcar nisipos, slab cimentat, gresii, siltite, argile, marne argiloase cenuşii-
verzui şi nisipuri6 (Fig. 3/4). 
                                                      
4 Suporturi cartografice: http://www.geo-spatial.org; https://portal.geomil.ro/arcgis/home/web 
webmap/viewer.html?webmap=cce134f4a9694d9faa353983fbc15635 (27.10.2017). 
5 Vezi hărțile topografice ale României (scările 1:25000 și 1:100000) pe Geoportalul Direcției 
Topografice Militare ”General de divizie Constantin Barozzi”, https://portal.geomil.ro/arcgis 
/home/webmap/viewer.html?webmap=cce134f4a9694d9faa353983fbc15635; https://portal. 
geomil.ro/arcgis/home/webmap/viewer.html?webmap=7ef0e9044dd640d8800ed5afe92ecc04 
și Planurile Directare de Tragere, Foaia 4872, http://www.geospatial.org/download/planurile- 
directoare-de-tragere?lang=en (toate accesate 28.09.2017).  
6 Jeanrenaud, 1965; Idem, 1966; Idem, 1971; Jeanrenaud, Saraiman, 1995; Juravle, 2009, p. 21, 
33. 
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Fig. 3. Vederi generale ale zonei cetății getice de la Poiana Mănăstirii, com. 
Țibana: 1. Dinspre VNV; 2. Dinspre VSV; 3. Vedere a porțiunii estice  

a valului de apărare; 4. Vedere dinspre SE (foto S.-C. Enea). 

Dealul Teilor / Dealul Poiana Mănăstirii / Dealul Șanțurilor reprezintă un pla-
tou structural cu formă prelungă, pe axa N–S, mărginit de pârâurile Țibana, cu afluenții 
săi de stânga, la vest, și Urșița, la est. Are o înălțime maximă de 448,3 m, în sectorul 
nordic, și 431,8 m, în sectorul sudic (în Dealul Șanțurilor), fiind, în fapt, o culme inter-
fluvială între bazinele hidrografice Stavnic și Sacovăț (Fig. 3/1–4).  

Versanții acestei culmi sunt puternic afectați de procese geomorfologice acti-
ve, reprezentate de alunecări de teren sub formă de valuri și monticuli, suprapuse peste 
vechi alunecări în trepte, cu dislocări profunde, favorizate de faciesul argilos basarabian 
subiacent și de pantele versanților (cu înclinări de 15–20°, uneori peste 30°), de defri-
șări și activitatea apelor subterane etc., unele dintre acestea fiind istorice (post-antichi-
tate), altele mai recente, parțial stabilizate prin împădurire (stejar, carpen, tei), pe latura 
de vest, și active, pe laturile de est și sud-est7 (Fig. 4). 

Clima actuală a microregiunii este una temperat-continentală, cu nuanțe exce-
sive și anotimpuri bine individualizate. Temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 
7,4° C, pe culmile interfluviale înalte și 8,4° C în văi, în timp ce precipitațiile sunt în 
jur de 550–600 mm anual. Vânturile dominante sunt cele de NV, SE, S şi N8, influențate 
de topoclimatele locale (ale versanților înguști și împăduriți, de orientarea văilor și 
vânturile dominante). Rețeaua hidrografică este reprezentată prin cursul mijlociu al 
Sacovățului și afluenții săi în zonă, mai ales cei de stânga (Țibana, Pârâul Pietros), 
precum și unii afluenți de dreapta, din bazinul Stavnicului (Urșița și Brusturețul, în 
special), cu cursuri consecvente și subsecvente (Fig. 4/5). Apele subterane sunt destul 

                                                      
7 Puflea, 2014, p. 73-79; Puflea, Ioniță, 2016, p. 189-200; Andrei, 2016.  
8 Budui, 2008, p. 143-158; Patriche, 2008, p. 109-113.  
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Fig. 4. Modele digitale ale Podișului Bârladului cu localizarea zonei cetății 
Poiana Mănăstirii, com. Țibana (1–2); harta pantelor (3); harta expoziției 

terenului (4); harta rețelei hidrografice microzonale (5)9. 

 
Fig. 5. Procese erozionale în zona cetății getice Poiana Mănăstirii, com. Țibana. 

1. În bazinul Sacovăț; 2. În bazinul Stavic10. 
 

                                                      
9 Suporturi cartografice Patriche, 2008; Panaitescu et alii, 2008; Niculiţă et alii, 2008. 
10 Suporturi cartografice Andrei, 2016; Puflea, Ioniță, 2016. 
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Fig. 6. 1–2. Acoperirea terenului în zona cetății getice Poiana Mănăstirii,  

com. Țibana11. 
 

                                                      
11 Suporturi cartografice: http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover; http://biodi 
versitate.mmediu.ro/rio/natura2000/view?doc_id=ROSCI0152 (27.10.2017). 
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de bogate, contribuind și ele, după cum am arătat, la intensele fenomene de alunecare. 
Aflată la întâlnirea dintre două zone biogeografice, cea continentală est-carpa-

tică și cea stepică, nord-pontică12, vegetația naturală din zona Țibana și, implicit, cea 
din microarealul cetății getice, prezintă o îmbinare a Etajului nemoral, Subetajul pădu-
rilor de gorun şi de amestec, așa-numitele păduri moldavice secundare de gorun şi 
carpen (Quercus dalechampii şi Carpinus betulus), cu tei (Tilia tomentosa) şi frasin 
(Fraxinus excelsior), în amestec cu fag (Fagus), având suprafețe destul de întinse, dez-
voltate pe un substrat geologic calcaro-grezos, marne, argile și nisipuri basarabiene și 
chersoniene și pe soluri acide, cu pajiștile caracterizate prin asociaţiile de păiuş (genul 
Festuca), colilie şi negară (genul Stipa), pir, firuţă şi alte ieburi xeromezofite13, și câm-
purile cultivate (antropizate) (Fig. 6), fiecare cu fauna specifică: mistreţul (Sus scrofa 
ferus), cerbul (Cervus elaphus), căpriorul (Capreolus), veverița (Sciurus vulgaris), vie-
zurele (Meles meles), pisica sălbatică (Felis silvestris), jderul de copac (Martes martes), 
dihorul (Mustela putorius), vulpea (Canis vulpes), pentru biotopul forestier și iepurele 
de câmp (Lepus europaeus), popândăul (Spermophilus citellus), şoarecele de câmp 
(Microtus arvalis), în cazul biotopului stepic. 

Solurile dominante aparțin clasei luvisolurilor, reprezentate prin preluvosoluri 
și luvosoluri tipice, stagnice și albice, care sunt specifice platourilor înalte acoperite 
de vegetație forestieră din Podișul Central Moldovenesc, urmate de faeoziomuri și, în 
proporție mai mică, de soluri intrazonale și azonale din clasa protisolurilor (litosol, rego-
sol, aluviosol). O pondere însemnată o au antrosolurile erodice, care apar pe versanții 
afectați de alunecări de teren, în asociație cu gleiosoluri și variante erodate ale tipurilor 
zonale14. 

3. Cetatea getică de la Poiana Mănăstirii 
Cetatea getică are o formă circulară-alungită (800 × 400 m diametrele maxime), 

valul și șanțul exterior aferent urmărind, în special, cota de 420 m. Din păcate, ca urma-
re a repetatelor alunecări de teren, valul și șanțul de pe laturile de vest, est și sud-est, 
au fost distruse, porțiuni însemnate ale acestora fiind dislocate, dincolo de cornișele 
de desprindere și purtate în corpurile alunecărilor, de aceea, încheierea formei propriu-
zise a cetății, în aceste sectoare, este pur ipotetică.  

De asemenea, este greu de precizat care au fost structurile complementare de 
fortificare din interiorul cetății, așa cum s-a arătat deja15, noile investigații (scanările  
magnetometrice și verificările arheologice) determinând, cum era de așteptat, nuanțarea 
unora dintre ipotezele emise anterior (Fig. 8). 

                                                      
12 Vezi site-ul Natura 2000 Networking Programme, http://www.natura.org/ biogeographicregio 
ns.html (accesat 28.09.2017) și Anexa 2 din Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile 
nr. 776/2007. 
13 Chifu et alii, 2006, p. 17-20. Spre exemplificare, vezi și Ministerul Mediului și Pădurilor, 
NATURA2000 – Pădurea Floreanu – Frumușica – Ciurea (ROSCI0152), http://biodiversitate. 
mmediu.ro/rio/natura2000/view?doc_id=ROSCI0152, şi http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/ 
natura2000/static/pdf/rosci0152.pdf (accesate 28.09.2017). 
14 Budui, 2006, p. 116-121; Andrei, 2016, p. 4. 
15 Berzovan, 2016, p. 218. 
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Fig. 7. Harta arheologică a comunei Țibana16. 

 
Fig. 8. Reconstituiri ipotetice ale componentelor cetății getice Poiana 

Mănăstirii, com. Țibana (1. apud Berzovan, 2016; 2. Desen D. Boghian). 

                                                      
16 Apud Chirica, Tanasachi, 1985. 
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Plasarea către partea cea mai înaltă a culmii interfluviale și “alinierea” la cuesta 
vestică determină existența, în condițiile unei vegetații forestiere mediu distribuite și 
a elevației zidurilor de lemn ale cetății, unei vizibilități relative foarte bune din stați-
une, pe câteva linii de observație, care se încadrează între 5 și 10 km, mai ales către 
nord-vest, vest, sud-vest și sud-sud-est, spre culoarul Sacovățului, valea Țibanei și tri-
butarilor acesteia, până la sud de Iazul Tungujei, sau spre nord-est și est-sud est, către 
zona bazinului superior al pârâului Urșița și necropola tumulară de pe Dealul Faur de 
la Alexeni17. În aceste condiții, credem, cu probabilitatea de rigoare, că cetatea supra-
veghea așezările getice mai mici din zonă (Fig. 7) ca, de altfel, și o importantă și scurtă 
cale de acces din bazinul Bârladului spre bazinul Siretului mijlociu, străjuită, spre vest, 
de o altă cetate getică, cea din satul/comuna Bâra, județul Neamț, atribuită, anterior, 
comunei Oțeleni18. 

4. Rezultatele prospecțiunilor magnetometrice 
În luna august a anului 2017 împreună cu echipa din Germania (C. Mischka, 

I. Tasimova) au fost demarate prospecțiunile magnetometrice. Din nefericire, timpul 
scurt, dar și prezența zonei împădurite şi a culturilor agricole au făcut ca doar 1/6 din 
suprafața estimată a cetății să poată fi scanată (Fig. 11, 12). 

Astfel, pe fâșia scanată din zona central-vestică a incintei s-au identificat urmele 
a două mari anomalii, interpretate drept resturile unor structuri de locuire incendiate, 
în vreme ce în partea de est au fost identificate alte sporadice anomalii, posibile gropi 
și complexe de locuire.  

Rezultate interesante au fost obținute, de asemenea, în zona valului de apărare, 
unde magnetograma indică existența unor structuri rectangulare, probabil continue, 
realizate pe schelet lemnos unse cu argilă nisipoasă și puternic arse, ale căror urme, 
sub formă de alveolări și aglomerări de lipituri au fost observate și prin cercetările 
perieghetice.  

În suprafeţele scanate, densitatea complexelor nu este foarte mare, existând 
zone întinse aproape complet lipsite de urme arheologice. Aceeași situație se regăsește 
de altfel și în alte mari cetăți getice; de pildă la Stâncești19, dar și în alte părți20. 

Prezența unor materiale cucuteniene în colecția muzeului sătesc, pasibile de a 
proveni din punctul Între Șanțuri (vezi discuția infra) ne-a determinat ca, în primă fază, 
să interpretăm cele două mari anomalii din zona central-vestică a incintei drept resturi 
ale unor structuri/locuințe din perioada eneolitică, presupunere care, după cum vom 
arăta în continuare, nu s-a adeverit.  

5. Cercetările arheologice din anul 2017 
Obiectivele acestei investigații preliminare au vizat verificarea, prin sondaj 

arheologic, a anomaliilor vizibile pe magnetograma suprafeţei central-vestice și obți-
nerea unui prim profil al valului de apărare, prin efectuarea unei taluzări într-una din 

                                                      
17 Berzovan, 2016, p. 221. 
18 Chirica, Tanasachi, 1985, p. 295, pct. LIII.1.B. Oțeleni-Movila lui Ștefan cel Mare. 
19 Florescu, 1971, p. 103; Florescu, Florescu, 2005, p. 23. 
20 Arnăut, 2003, p. 30-31. 
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zonele în care acesta este traversat (și parțial distrus) de drumurile de exploatare moder-
ne. Din păcate, lipsa unei finanțări adecvate, șantierul fiind susținut exclusiv din resur-
sele proprii ale membrilor colectivului, dar și numărul mic de voluntari de care am dis-
pus, au determinat restrângerea semnificativă a obiectivelor. În aceste condiții, cer-
cetările s-au limitat la trasarea și exploatarea a doar două secțiuni de control: SC 1/2017, 
în suprafața central-vestică scanată, și SC 2/2017, în partea nord-nord-vestică a cetății, 
acolo unde se afla, probabil, o poartă de acces, care a fost străpunsă de un drum de țară 
modern. 

Astfel, SC 1 (10 × 2 m, orientare 282,5° V – 102,5° E; Fig. 9) a fost trasată în 
vederea precizării caracteristicilor arheologice ale unei anomalii magnetometrice care 
indica prezența unei posibile locuințe incendiate. La exploatarea acesteia, ceea ce apă-
rea ca o masivă structură incendiată s-a dovedit a fi reprezentată de numeroase resturi 
de lutuieli (argilă nisipoasă), arse la cărămiziu-brun, unele prezentând amprente de bâr-
ne și nuiele, provenite, probabil, de la o porțiune a peretelui estic al casei (așa cum 
rezultă din suprapunerea peste harta magnetometrică), dar care nu formau nicăieri, între 
m. 0 și 5 ai secțiunii, o aglomerare compactă și coerentă. În restul secțiunii (m. 5–10), 
materialele arheologice (lipituri, fragmente ceramice) erau foarte difuze, dovedind 
faptul că este vorba de un spațiu exterior locuinței.  

Deocamdată, nu au fost identificate complexe reprezentative, în afara unor mici 
gropi, care aveau, mai degrabă, aspectul unor alveolări circulare, de mică adâncime, 
umplute cu multe lipituri arse și puține fragmente ceramice. Pe baza tipului de lipituri, 
a dispunerii rectangulare a acestora și a puținelor materiale ceramice getice timpurii, 
considerăm că este vorba de o locuință getică de suprafață, aflată la mică adâncime și 
puternic bulversată de arăturile adânci21, pe care am denumit-o, provizoriu, L. 1/2017, 
ale cărei caracteristici le vom studia în campaniile viitoare. Materialul ceramic, foarte 
sărac, constă în câteva fragmente de vase puternic corodate și rulate, ornamentate cu 
brâie alveolare în relief și apucători.  

În ceea ce privește stratigrafia secțiunii, aceasta avea următoarea alcătuire: până 
la -0,15 cm, strat vegetal de culoare brun-cenușie cu nuanțe negricioase; de la -0,15 m 
la -0,30 m, strat de cultură din a doua epocă a fierului, brun-cenușos, sfărâmicios, cu 
resturi de lutuială și pigmentații de cărbuni milimetrici, urmat, de la -0,30 m adâncime 
de stratul steril, compus dintr-un pământ argilos-gălbui, cu irizații cenușii, deosebit de 
compact. 

SC 2 (22 × 1,5 m, orientare N–S, vezi Fig. 10) a fost trasată în zona de N-NV 
a cetății, unde valul, este destul de bine păstrat, deoarece are o grosime mai mare (pro-
babil, așa cum arătam anterior, în zona unei intrări dinspre nord), și era străpuns de 
drumul de țară, fapt care a determinat o ruinare a acestuia, în plan înclinat către firul 
căii de acces, reducându-și mult înălțimea inițială. Deși am intenționat, din păcate, lipsa  

                                                      
21 Situații similare, cu locuințe de suprafață distruse și păstrate doar sub forma unor “pete” / “aglo-
merări” de chirpici mărunți și puternic dispersați se constată și la Stâncești (vezi Florescu, Flo-
rescu, 2005, p. 36-38). Stadiul de conservare al locuințelor de suprafață din epocă pare să fie, 
în general, unul modest (Teodor, 1999, p. 29). 
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Fig. 11. Cercetări magnetometrice în cetatea getică Poiana Mănăstirii, com. 

Țibana. 1–2. Localizarea sitului și a suprafețelor scanate (SRTM);  
3. Localizarea suprafețelor scanate pe suport cartografic Google Earth;  

4. Harta magnetometrică (prelucrare grafică și © C. Mischka). 

resurselor nu ne-a permis să extindem secțiunea pentru a cuprinde și șanțul adiacent. 
De aceea, în acest sector, valul prezintă la bază o lățime actuală de cca. 20 de metri, 
iar înălțimea păstrată, de la nivelul actual de călcare, fiind de cca. 2,5 m.  

Analiza și prezentarea profilului stratigrafic obținut ne permit formularea unor 
observații preliminare cu privire la structura valului, în această secțiune, precum și la 
maniera în care acesta a fost edificat. Astfel, primele două straturi de la bază, cu struc-
tură argiloasă și nisipoasă, aparțin fundamentului geologic al platoului structural. Urmă-
torul este un strat de sol brun - cenușiu, cu pigmentație de cărbuni.  

Aici se observă, de la metrii 4 la 11, o dungă de arsură de culoare negru-roși-
atică care corespunde nivelului de călcare antic pe care s-a edificat valul. Însemnătatea 
arsurii este greu de precizat în acest stadiu al cercetării: constructorii puteau să fi incen-
diat zona pentru a o goli de vegetația măruntă în vederea ridicării valului, sau de ce nu, 
putea să fi fost o incendiere cu rol ritual. În acest stadiu al cercetării este dificil și pre-
matur să ne pronunțăm. 
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Același strat brun-cenușiu se continuă și deasupra nivelului de călcare, formând 
primul nucleu al valului (cu o înălțime maximă de cca. 1,5 m de la nivelul antic de căl-
care), realizat cu pământ scos de la suprafața șanțului de apărare din apropiere, adică 
“solul vegetal antic”.  

Cel de-al doilea nucleu, atingând o înălțime maximă de cca. 2 m de la nivelul 
antic de călcare, prezintă caracteristici diferite. Este vorba de un pământ gălbui nisipos, 
argilos, similar primelor două straturi din structura geologică a platoului. Această situ-
ație se datorează probabil epuizării de către constructori a straturile superioare ale solu-
lui, aceștia fiind nevoiți să folosească solul extras de la o adâncime mai mare, tot din 
șanțul de apărare. Între metrii 2,5 – 9,5 observăm mai multe lentile de depunere / tasare, 
intercalate de straturi subțiri brun-cenușii.  

În fine, stratul superior este reprezentat dintr-un sol cenușiu, evoluat în timpul 
funcționării fortificației, dar și post-distrugere, cu numeroase lipituri arse care prezintă 
amprente de bârne, cu diametre estimate de cca. 30–35 cm. Acestea au generat, se pare, 
puternicele anomalii vizibile pe harta magnetometrică. Se pot observa, de asemenea, 
șase gropi de stâlpi, dispuse relativ simetric în zona superioară, prezentând diametre 
cuprinse între cca. 25–30 și 50 de cm, adâncindu-se cca. 60–80 de cm față de coama 
(actuală) a valului (aflată, la rândul său, din cauza înclinării zonei prin penetrarea dru-
mului, cu cel puțin 1/1,5 m mai jos decât în restul valului). Aceste gropi nu penetrează 
mai jos de cel de-al doilea nucleu intern. Totodată, se observă, între stâlpii centrali ai 
structurii lemnoase lutuite, o alveolare de mai mari dimensiuni, rezultată, probabil, în 
urma putrezirii bazei zidului de lemn sau a unui turn, gol la interior.  

Din punct de vedere pedologic, succesiunea orizonturilor de sol identificate în 
val, în relație cu stratigrafia solului natural este următoarea: 1 – orizont A molic; 2 – 
orizont B argic în formare, pe depozit nisipo-argilos provenit  din baza solului inițial 
(3); 3 – orizont C: excavat din baza solului inițial (șanț); 4 – orizont B argic, nederanjat, 
aparținând solului pe care a fost construit valul. 

Succesiunea depunerilor pe care o observăm în stratigrafie ne face să presupu-
nem că, cel mai probabil, așa cum anticipam, valul a fost edificat cu pământ extras din 
șanțul de apărare. Per ansamblu, valul prezintă o structură destul de simplă, întâlnită 
și la alte fortificații getice din spațiul est-carpatic22. De asemenea, este posibil ca eleva-
ția zidului de lemn să fi fost reprezentată de paramente de stâlpi, legate transversal cu 
bârne, pentru rezistență, rezultând o serie de casete de lemn, care au fost umplute cu 
pământ bătucit, intercalate, din loc în loc, cu turnuri.  

Prezența urmelor de lipitură arsă sugerează că structura de lemn a fost – cel 
puțin la exterior – lutuită, ea sfârșind distrusă ca urmare a unui incendiu, survenit poate 
în urma unei confruntări militare. Deocamdată, în afara acestor lutuieli arse, nu s-au 
găsit alte materiale arheologice. 

Este interesant de remarcat absența urmelor de bârne și a gropilor aferente în 
primele două nuclee ale valului care necesitau, la rândul lor, o stabilizare, pantele lor 
exterioare trebuind a fi menținute la înclinații superioare taluzului natural pentru a pre-

                                                      
22 Arnăut, 2003, p. 20. 
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zenta eficiență militară23, ori gropile vizibile în profil, așa cum am arătat, nu coboară 
mai jos de cel de-al doilea nucleu. Această situație ar putea fi explicată – ipotetic – (și) 
ca rezultat a două faze distincte de construcție și utilizare a valului.  

Astfel, într-o prima etapă, valul ar fi constat din cele două nuclee, stabilizate 
prin bârne de lemn care după un timp au putrezit. Într-o a doua fază, deasupra vechii 
structuri, constructorii au ridicat un nou sistem de casete cu pământ bătucit care a sfâr-
șit incendiat. De asemenea, nu trebuie să uităm că, în cazul unei porți de intrare cu tur-
nuri, construcția valului poate avea anumite specificități (lățimi și înălțimi mai mari, 
structuri lemnoase complementare, necesare susținerii podurilor, turnurilor și porților 
etc.). 

În oricare caz, aceste aserțiuni preliminare necesită a fi completate și verificate 
prin deschiderea unor suprafețe de cercetare mult mai mari care să suprindă întreg sis-
temul defensiv, până atunci preferând să păstrăm fireștile rezerve. 

6. O locuire cucuteniană în punctul Între Șanțuri? 
În colecția muzeului sătesc, constituit în principal cu piese din fosta colecție a 

învățătorului Constantin Alexa, se găsesc o serie de fragmente ceramice de tip Cucuteni, 
din faza A3 (încadrate pe baza pastei și a formelor) precum și mai multe piese litice 
considerate a fi fost descoperite în punctul Între Șanțuri, așa cum ne-a informat verbal 
și descoperitorul24. 

Ceramica este lucrată din pastă cucuteniană caracteristică, densă, cu şamotă fin 
pisată ca incluziune tehnologică, arsă oxidant, la roșu-cărămiziu sau portocaliu. Ca 
forme se disting: amfore, castroane și cratere tronconice, cu marginea răsfrântă.  

Pictura este foarte ștearsă, observându-se palide urme de roșu. Există și deco-
ruri incizate. În ce privește piesele litice, acestea sunt lucrate din silex de Prut și tipo-
logic se înscriu în următoarele categorii: lame mijlocii, gratoare, racloare. 

Materialele ceramice recoltate de noi, în perieghezele efectuate în anul 2017, în 
partea de est a stațiunii, susceptibile a fi eneolitice sunt puține și fără caracteristici care 
să permită o încadrare certă în faza Cucuteni A. Așadar, până la descoperirea sigură, 
de către noi, a unor materiale cucuteniene, în stațiunea Între Șanțuri, păstrăm rezervele 
de rigoare și prudența științifică. 

7. Considerații finale 
Cercetările pe care le-am desfășurat pe parcursul anului 2017 ne-au adus infor-

mații valoroase despre cetatea din punctul Între Șanțuri.  
Pe baza prospecțiunilor magnetometrice, dar și a rezultatelor obținute se con-

firmă că incinta fortificată nu a fost doar un loc de refugiu, ci a fost locuită permanent, 
chiar dacă densitatea complexelor arheologice nu pare să fie una foarte mare. Spațiile 
goale puteau fi utilizate pentru adăpostirea animalelor sau chiar pentru agricultură. Cu 
certitudine, continuarea, în viitor, a prospecțiunilor magnetometrice pe întreaga supra- 

                                                      
23 Zanoci, 2011, p. 125. 
24 Mulţumim şi pe această cale domnului învăţător Constantin Alexa pentru informaţiile fur-
nizate, precum şi preotului Cezar Ionel Mai pentru permisiunea de a studia materialele aflate 
acum în muzeul bisericii din Ţibana. 
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față a cetății va aduce noi completări acestui tablou preliminar. 
Pe tot parcursul cercetărilor din anul 2017 s-au continuat investigațiile de teren 

în zona cetății, recuperându-se numeroase fragmente ceramice, majoritatea aflate într-
o stare puternic fragmentară. Au continuat să apară, pe lângă ceramica locală și cea 
grecească și unele fragmente de vase specifice culturii Poienești – Lukașevka. Deocam-
dată, însemnătatea lor, ca de altfel și relația lor cu vestigiile getice este greu de precizat. 
Rămâne ca obiectiv viitor lămurirea stratigrafiei, planimetriei și succesiunii de locuire 
din această importantă stațiune arheologică din Colinele Iașilor.  

*  * * 
Mulțumim în mod deosebit primăriei comunei Țibana pentru tot sprijinul acor-

dat, Asociației Culturale de Reconstituire Istorică “Geto-Dacii din Moldova”, precum 
și tuturor voluntarilor care s-au implicat în acest proiect. 
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