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Abstract. Between the 5th and 3rd centuries BC, at the turn of the Early and Late Iron Age, a 
significant number of fortresses were built in the Eastern Carpathian area, which still impresses 
today with their size, witnessing a large collective effort. These efforts were not only a simple 
response to the danger posed by the seasonal raids of the steppe nomads and endemic intertribal 
conflicts, but also the consequence of social, economic and cultural accumulations that favored, 
in this space and chronological interval, the emergence of strong elites with a pregnant identity. 
Our research in recent years has focused, in particular, on the problem of topography of the forts 
located in the central and northern areas of the Moldavian Plateau. The use of the results of 
LIDAR scans, made available in 2018 to the Institute of Archeology in Iași as a result of a pro-
tocol concluded with ABA Prut-Bârlad, was very useful in locating the objectives that were 
subsequently verified in the field. In the present study, using a similar methodology, we aimed 
to extend the analysis to the southern area of the Moldavian Plateau. At the end of this approach 
we were able to delimit eight fortifications that could be included in the period of 5th‒3rd cen-
turies BC and a fortress with an unclear chronological framework. The fort of Dumești / Rafaila-
Zarea Rafailei is located on the hilly peak that separates the basins of the rivers Racova and 
Buda from the upper course of Bârlad. The fortification elements visible on the surface consist 
of a rampart with a ditch arranged on the outside, to the west. Regarding the total area, we esti-
mate it to be between approx. 1,5‒2 hectares. The fort of Stănișești / Răchitoasa-Cetățuia is 
located on the northern end of a high plateau suggestively named on the topographic maps from 
1973 “Dealul Cetățuia”, located on the long interfluve that separates the basins of the rivers 
Zeletin (east) and Dobrotfor (west) from the Bârlad basin. The fortress has an approximately 
polygonal, rounded shape, the total length of the fortification elements being about 230 m, en-
closing an area of about 0.8 hectares. The fort of Crețești-Cetățuia is located on the northwest-
ern flank of Fălciului Hills, occupying the plateau of a secondary ridge called Movila Cetățuia, 
bordered on the east by Valea Vlăscineasa and on the west by another valley. The only acces-
sible part from a military point of view is the southern one, where the defensive system was 
made, a rampart with a defense ditch located outside. The total area of the fortress is approx. 
5 hectares. The fort of Albești-Cetățuia occupies the high terrace on the right bank of the Cetă-
țuia valley, bordered on the north by Dealul Mălăiești and on the south by Dealul Ursoaia. The 
south-southeast part, towards the stream, is naturally protected by a precipice of approx. 15‒
20 meters, difficult to climb, affected by small landslides, stabilized to some extent by forest 
vegetation. The northern, northwestern and eastern parts are protected by the wave and the ditch, 
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describing a somewhat uneven-shaped enclosure. The total closed area is somewhere at ap-
prox. 0.80 hectares. Fedești-Cetățuia occupies a wide interfluve called Dealul Morilor, bounded 
on the west by Valea Horga and on the east by Valea Tăieturii. The fortress has an oval shape, 
with a length (on the NW‒SE axis) of approx. 180 meters and a width (on the SV‒NE axis) 
of approx. 140 meters. The rampart and the corresponding ditch are much flattened, barely 
reaching a height of 0.30‒0.40 m. The total closed area is approx. 2 hectares. Bârlălești-Cetă-
țuia Foișor occupies the western slope of a ridge detached to the north from the Ciomaga mas-
sif, at an altitude of approx. 186 meters, dominating with approx. 50‒60 meters level difference 
the surrounding lower areas.The fortification elements (ditch and rampart) are strongly visible 
on the western and southern side; on the north side they are almost invisible, and to the east 
they are apparently absent. They can be seen well in the field and on some Google Earth satel-
lite images. Due to the low degree of preservation, we cannot estimate the total size. Murgeni-
Cetățuia Ciomaga is located at approx. 600 m southeast of the one from Bârlălești-Cetățuia 
Foișor, occupying the plateau of Ciomaga hill. This plateau is bordered on the north and east 
by sloping slopes, while on the south the boundary is given by the source of the Mănăstirea 
valley, a tributary of the Liscov in the Elan river basin. The fortress has a somewhat rectangular 
shape. The most prominent is the west side. Here the rampart has a preserved height of approx. 
2 meters and a width at the base of approx. 7‒8 meters. The total closed area is approx. 2,7 hect-
ares. Mălușteni-Cetățuia is located in the same Ciomaga massif, on a long and wide ridge that 
detaches to the south, at approx. 2 km SW of the previously discussed point, in the cadastral 
boundary of Mălușteni commune. The peak is bordered on the east by the Ghireasca Valley, 
and on the east by the Monastery Valley with the tributary of the Leaua Valley. The fortification 
elements (ditch and rampart) are almost completely destroyed. On the east side they are poorly 
visible, because they were strongly flattened by agricultural works (preserved height of 0.30‒
0.50 m), their route being more or less hypothetical. Only the southern side and the northern 
side are slightly more visible. On the west side, inside the fortress, only a few spurs separated 
by ravines remain, on the surface of which the remains of the western wave and ditch are still 
preserved. Obârșeni-Cetățuia occupies the plateau of a secondary ridge bordered to the west, 
south and east by steep slopes, delimited by two tributaries of the Andonia brook in the Jăravăț 
basin, a tributary river of Bârlad.The fortification elements ‒ ditch and rampart ‒ are located on 
the northern side, which connects with the rest of the plateau, the only one easily accessible 
from a military point of view. Slightly arched, the wave with the ditch has a length of 214 m, 
enclosing an area of approx. 1.6 hectares. The objective is known in the literature, especially 
due to the discoveries belonging to the Cucuteni Culture. However, the discovery of two bronze 
arrowheads, of “Scythian type” as well as the pregnancy of the fortification elements (ditch 
wave) determine us to consider the possibility that the fortress was built during the 5th‒3rd 
centuries BC period, over an older dwelling. We have in total nine objectives ‒ certain forts 
‒ eight of which can be attributed with a high degree of certainty to the period of the 5th‒3rd 
centuries BC. The archeological excavations carried out were very limited in scope, as they took 
place in only two of the points concerned (Albești and Fedești). In two cases ‒ in Dumești / 
Rafaila-Zarea Rafaila and in Murgeni-Cetățuia Ciomaga ‒ we find near the forts a tumulus, 
in the second case, even a tumular necropolis. Of course, in the absence of archaeological ex-
cavations we cannot say if we are dealing with contemporary aristocratic necropolises or monu-
ments from other periods. An area of particular interest ‒ from our point of view ‒ is the southern 
area of the Fălciu Hills. Here we meet an agglomeration of four, possibly five objectives (if we 
take into account the citadel with uncertain dating from Obârșeni) relatively close to each other, 
of which at least the three on the slopes of Ciomaga Hill can be considered to form a defensive 
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system. Perhaps not coincidentally, in this area we encounter a concentration of quite signifi-
cant accidental discoveries (coins and monetary treasures). 
 
Keywords: LIDAR in archaeology, Late Iron Age, field survey, forts, Moldavian Plateau. 
 
 

1. Introducere 
Între veacurile 5 și 3 î.Hr., la cumpăna dintre prima și a doua vârstă a fierului, 

în spațiul est-carpatic s-au ridicat un număr însemnat de cetăți care impresionează și 
astăzi prin dimensiunile lor, martore ale unor eforturi colective de amploare1. Aceste 
eforturi au reprezentat nu doar un simplu răspuns la pericolul reprezentat de raidurile 
sezoniere ale nomazilor stepei și conflictele intertribale endemice, ci reprezintă și con-
secința unor acumulări în plan social, economic și cultural ce au favorizat, în acest spa-
țiu și interval cronologic, apariția unor elite puternice cu o identitate pregnantă2. 

Cercetările noastre din ultimii ani s-au concentrat, îndeosebi, asupra proble-
mei topografiei cetăților situate în zonele centrale și nordice ale Podișului Moldovei3. 
Utilizarea rezultatelor scanărilor LIDAR, puse în anul 2018 la dispoziția Institutului 
de Arheologie din Iași ca urmare a unui protocol încheiat cu ABA Prut-Bârlad, ne-a 
fost de mare folos în localizarea obiectivelor ce au fost verificate ulterior pe teren.  

În cadrul studiului de față, utilizând o metodologie similară, ne-am propus să 
extindem analiza și spre arealul sudic a Podișului Moldovei (Pl. 1/1-2), propunându-
ne să aducem în discuție o serie de date noi cu privire la mai multe cetăți, unele mai 
bine cunoscute, altele aproape complet "uitate".  

În ce privește metodele de lucru utilizate, în prima etapă am studiat atent scană-
rile LIDAR, care acoperă zona județului Vaslui și sectorul estic al județului Bacău. Am 
căutat să identificăm punctele menționate în literatura de specialitate apoi să căutăm 
alte anomalii ce ar putea să ne indice obiective inedite. Odată finalizată această etapă, 
punctele marcate au fost descărcate într-un aparat GPS.  

Apoi a urmat etapa de teren în care am verificat fiecare dintre obiective, pe baza 
unui studiu bibliografic și cartografic prealabil. Existența unei rețele de drumuri comu-
nale și de exploatare forestieră aflate într-o stare relativ bună, ca și condițiile meteoro-
logice favorabile, au determinat ca această etapă să se realizeze relativ ușor. Odată ajunși 
la obiective, am căutat materiale arheologice care să ne ajute spre o încadrare culturală 
și cronologică provizorie4. Întrucât mare parte dintre ele sunt situate în zone de pădure, 
                                                      
* Acest studiu a fost realizat cu ajutorul unui grant din partea Ministerului Educației și Cer-
cetării, CNCS - UEFISCDI, în cadrul proiectului La hotarele Marii Stepe. Topografia și 
arheologia cetăților epocii fierului din spațiul est-carpatic (sec. 5-3 î.Hr.), cod PN-III-P 
1-1.1-PD-2019-0703, din cadrul PNCDI III. 
1 Sîrbu, Trohani, 1997, p. 512-539; Zanoci, 1998. 
2 Sîrbu, 2002, p. 241-266; Florea, 2011, p. 38-41. 
3 Subiect pe care l-am tratat în mai multe studii distincte, vezi Berzovan, 2018, p. 325-334; Ber-
zovan, 2019a, p. 77-101; Berzovan, 2019b, p. 45-70; Berzovan et alii, 2019, p. 183-194. 
4 Fiind de la sine înțeles că în lipsa unor săpături arheologice de amploare nu se pot propune cro-
nologii foarte precise. 
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ne-am orientat spre pante abrupte, ravenări, surpări, goluri lăsate ca urmare a dezră-
dăcinării unor copaci.  

La finalul acestui demers, am putut delimita opt fortificații încadrabile în peri-
oada secolelor 5‒3 îHr, o cetățuie cu o încadrare cronologică neclară și două situații 
complet neconcludente (Fig.1/2), dificil de încadrat cronologic, cultural și funcțional5. 
Le vom descrie succint în cele ce urmează. 

2. Descrierea fortificațiilor 
2.1. Dumești / Rafaila-Zarea Rafailei6 (jud. Vaslui) (Fig. 2‒4) 
Punctul a fost semnalat pentru prima dată de către Sergiu ȘTEFĂNESCU7, 

care oferă o încadrare cronologică pe parcursul secolelor 6‒5 îHr8. Din punct de 

                                                      
5 Avem în vedere așa-zisa cetate de la Târzii-Dealul Stana, unde conform datelor din bibliogra-
fie ne așteptam să găsim o fortificație cu o suprafață totală estimată la cca. 10 hectare (Florescu, 
Melinte, 1971, p. 131; Coman, 1980, p. 200; Zanoci, 1998, p. 155; Haheu, 2008, p. 81). Cu oca-
zia cercetărilor de teren am observat pe partea vestică a platoului dealului un val masiv, cu o 
lungime de cca. 100 de metri, o înălțime cuprinsă între 4‒6 metri de la nivelul platoului și o 
lățime la bază între 16‒20 de metri. Acesta începe brusc și se termină neașteptat, aparent fără 
să cotească în nicio direcție și fără să formeze o structură coerentă. Partea sa superioară prezintă 
mai multe denivelări circulare de dimensiuni destul de mari. La cca 150 m NE de capătul nor-
dic al valului se văd doi tumuli. Monumentul este vechi, fiind semnalat ca atare și descris în 
Chestionarul lui Alexandru ODOBESCU (Clit, 2019, p. 139 și p. 143), dar funcționalitatea și 
încadrarea cronologică rămân încerte; cert este că nici situația de pe teren și nici scanarea LIDAR 
nu oferă argumente în favoarea existenței unei cetăți aici. Al doilea obiectiv neconcludent a fost o 
anomalie LIDAR din zona Pădurii Dobrina, din hotarul comunei Crețești. Cercetările arheologice 
de teren desfășurate în zonă nu au dus la rezultate relevante. Astfel, s-a putut constata existența 
unui val de pământ cu șanț, cu o lungime de cca. 50 de metri. Înălțimea valului este de aproxi-
mativ 1,5–2 metri, lațimea la bază variind între 4–6 metri. Dimensiunile șanțului sunt greu de 
stabilit deoarece a avut de suferit în urma colmatărilor. Materialele arheologice lipsesc cu desă-
vârșire, iar valul cu șanțul nu par să formeze o structură defensivă coerentă.  
6 Termenul de “zare” pe care îl întâlnim frecvent în toponimia din central-sudică a Podișului 
Moldovei, desemnând diferite înălțimi proeminente, mai are, pe lângă sensurile cunoscute, și 
înțelesul de “culme înaltă”, “coamă”, “vârf ” (vezi https://dexonline.ro/definitie/zare -3.10. 2020).  
7 Ștefănescu, 1998, p. 187-188; Ștefănescu, 2003, p. 540. Este prezentat și material arheologic 
provenit de aici (fragmente de borcane, fragmente cu brâu alveolar etc., databile, după noi, în 
secolele 5‒3 îHr). În studiul apărut în anul 2003 mai este pomenită în zonă încă o altă cetate, 
denumită “La Șanțurile lui Ștefan cel Mare” (Ștefănescu, 2003, p. 540). Se afirmă că aceasta 
ar fi situată în hotarul Dumeștilor, în partea de SV a comunei Todirești, unde Culmea Liciului 
coboară din dealul Zarea Rafailei, pe un platou înclinat spre sud. Fortificația ar avea o suprafață 
de 8 hectare, ar fi apărată pe vest cu șanț adânc de 1,5 m, lat de 5 și o lungime totală de 500 m. 
Șanțul ar fi dublat de un val de pământ cu o lățime la bază de 7‒8 metri și o înălțime păstrată 
de 2 m, în imediata apropiere spre VNV fiind prezenți tumuli. Totuși, pe materialele cartogra-
fice consultate de noi, Drumul Liciului este situat în hotarele vestice ale Dumeștiului în vecină-
tatea cetății de la Zarea Rafailei și nu către Todirești; în plus nu există nicio zonă de platou 
suficient de largă încât să poată conțină o cetate de 8 hectare. Nici pe teren, nici pe scanările 
LIDAR nu am văzut nimic similar. Până la proba contrarie, în lumina acestor fapte, noi ne păs-
trăm rezervele și considerăm că avem de-a face cu rodul unei confuzii, fiind vorba, în realitate, 
de un singur punct fortificat, cel de la Zarea Rafailei, despre care facem vorbire aici. 
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vedere macrogeografic, obiectivul este situat pe culmea deluroasă, care desparte bazi-
nele râurilor Racova și Buda de cursul superior al Bârladului, la o altitudine de cca. 
420‒425 m. Ocupă partea estică a unui platou la obârșia pârâului Pietrosu și la nord 
de coasta denumită Fundul Stemnicului, dominând cu cca. 250 de m diferență de nivel 
zonele înconjurătoare mai joase. Din punct de vedere administrativ, ne aflăm pe hota-
rul dintre comunele Dumești și Rafaila, hotar care trece aproximativ prin mijlocul 
obiectivului. Relieful fragmentat din zonă, cu diferențe semnificative de nivel, lasă 
impresia unui peisaj submontan (Fig. 2‒3). 

Arealul de vizibilitate este destul de vast. Spre nord se putea supraveghea cur-
sul superior al Bârladului și înălțimile de la nord de acesta, raza de vizibilitate extin-
zându-se inclusiv spre arealul cetăților de la Poienile, comuna Dagâța9 și cea de la Poia-
na Mănăstirii, comuna Țibana din județul Iași10. Spre sud și vest, arealul de vizibili-
tate este oarecum obturat de alte înălțimi, doar spre sud-est se poate observa zona ocu-
pată de actuala comună Rafaila. Este interesantă prezența în apropiere a toponimului 
Drumul Liciului11, ce indică existența unei căi de comunicare peste dealuri utilizată 
cu siguranță în perioada medievală, poate și în timpuri mai vechi. Oricum, pare a fi cea 
mai accesibilă cale de comunicare dinspre bazinul superior al Bârladului spre punct. 

Elementele de fortificare vizibile la suprafață constau dintr-un val de pământ 
cu șanț dispus la exterior, spre vest. Valul cu șanțul adiacent pornesc din buza nordică 
a platoului, mergând în linie dreaptă, cu o orientare NNV–SSE, pe o distanță de cca. 
72 de metri. Urmează apoi o mică deschidere - posibil poarta de intrare, folosită de un 
drum de exploatare modern, după care valul cu șanțul își schimbă orientarea, formând 
un semicerc cu o lungime de cca 100 de metri orientat spre vest, probabil cu rol de 
"bastion", care se închide în marginea de sud a platoului (Fig. 3/2). 

Dimensiunile elementelor de fortificare variază. Astfel valul de pământ pre-
zintă înălțimi ce oscilează între 1,5–3 metri, cu lățimea la bază cuprinsă între 6‒8 me-
tri. Șanțul păstrează o adâncime de cca 1‒1,5 metri, și o deschidere de cca 4‒8 metri 
(Fig. 4). Din cauza scurgerii apelor pluviale, adâncimea sa crește ușor spre marginile 
platoului.  

Pe laturile de nord și de sud ale platoului, caracterizate de pante destul de ab-
rupte nu am putut vedea la suprafața urmele vreunor fortificații. Închiderea spre est a 
cetățuii ridică anumite semne de întrebare, noi neputând identifica nici pe scanarea 
LIDAR (Fig. 3), dar nici pe teren elemente clare de fortificare în zona respectivă. Ori-
cum, dacă a fost vorba de un sistem de palisade simple de lemn, ele nu pot fi sesizate 
fără săpătură arheologică. Presupunem ca închiderea spre est va fi fost în zona de îngus-
tare a platoului, marcată de anumite accidente naturale (?) de teren. 

                                                                                                                              
8 În mod curios, informația nu a fost preluată în studiile de sinteză și repertoriile ulterioare dedi-
cate problemei fortificațiilor de la începutul celei de-a doua epoci a fierului din spațiul est-car-
patic.  
9 Berzovan, 2019a, p. 80-81. 
10 Berzovan, 2019a, p. 81-82. 
11 De la Liciu, nume personal atestat îndeosebi în Moldova sau provenit din regionalismul / arha-
ismul “liciu”, care desemnează cătina de gard (Lycium halimifolium). 
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În ce privește suprafața totală, o estimăm ca fiind cuprinsă între cca. 1,5–2 hec-
tare. În acest stadiu al cercetării este dificil de spus în ce măsură terasele observate de 
noi pe zona sudică sunt naturale sau au fost în vreun fel amenajate; oricum, ele ofereau 
condiții favorabile habitatului, sau desfășurării unor activități agricole de mică anver-
gură. 

Căutarea de material arheologic în vederea încadrarării cultural-cronologice 
a fost mult îngreunată de vegetație și de prezența unui consistent covor de frunze. Cu 
toate acestea, am putut identifica în zona de nord a cetății, în apropierea valului și a 
marginii platoului, o groapă mai veche rezultată probabil ca urmare a dezrădăcinării 
unui copac. De aici am putut recolta un număr de fragmente ceramice, îndeosebi bu-
căți de vase lucrate cu mâna, ca de altfel și destul de multe resturi de chirpici și lut ars, 
provenite din pereții unei locuințe incendiate. Materialul, deși nu foarte reprezenta-
tiv, în opinia noastră se încadrează larg pe parcursul secolelor 5‒3 îHr, iar prezența 
resturilor de pereți ne arată că avem de-a face cu un punct locuit permanent. 

La cca. 300 m vest de cetate (vezi Fig. 3/1), pe același platou, se află un tumul 
cu diametrul de 12 metri și înălțime păstrată de cca 2 m, care ‒ ca mulți alții din aceas-
tă parte de țară ‒ prezintă în zona centrală urmele unor vechi săpături. Se pare că săpă-
turile ar fi fost efectuate de un învățător Gheorghe David, în anii 1940, și ar fi dus la 
descoperirea unor monede (actualmente cel mai probabil pierdute)12. În zona localită-
ții Rafaila este, de asemenea, semnalată o altă posibilă necropolă tumulară (neverificată 
de noi pe teren, nici pe scanările LIDAR)13. În zonă sunt semnalate mai multe urme 
așezări nefortificate cu materiale arheologice din perioada secolelor 5‒3 îHr14. 

2.2. Stănișești / Răchitoasa-Cetățuia (jud. Bacău) (Fig. 5‒8) 
Informații despre existența unei cetăți în acest punct aflăm din Marele Dicțio-

nar Geografic al României, unde este menționată existența unor elemente de fortifi-
care care ar închide pe Zarea Dobrotforului15 o suprafață de cca 512 metri2. Existența 
unor urme de șanțuri în zonă, lângă satul Buda (comuna Răchitoasa) și “legendele des-
pre tătari” sunt consemnate și de alte surse16. Unele date vagi există de asemenea și 
în Repertoriul Arheologic Național din cadrul arhivei Institutului de Arheologie din 
București (Fig. 5/1), unde găsim câteva informații sumare despre obiectiv, încadrat 
în hotarul satului Slobozia de Sus din vechiul județ Tecuci; probabil avem de-a face 

                                                      
12 Ștefănescu, 1998, p. 204. 
13 Ștefănescu, 1998, p. 204.  
14 Ștefănescu, 1998, passim. Totodată, în cadrul acestui studiu se face vorbire despre mai multe 
posibile cetăți încadrate de autor perioadei secolelor 4‒3 îHr, de cele mai multe ori ipotetic în 
lipsa materialului arheologic doveditor sau a unor urme pregnante de valuri și șanțuri. În orice 
caz, pentru clarificarea acestor situații semnalate apreciem ca necesară continuarea cercetărilor 
arheologice de teren, lucru pe care intenționăm să îl facem în viitor.  
15 Lahovari, 1899, p. 37; vezi și Lahovari, 1899, p. 348, unde se face vorbire de același punct, 
situat în satul Buda; conform aceleiași legende, tătarii și-ar fi ascuns comorile într-un puț săpat 
în mijlocul cetății. 
16 Lecca, 1937, p. 99. În general, în zona Moldovei, imaginarul popular leagă resturile marilor 
cetăți de pământ de perioada “războaielor lui Ștefan cel Mare”, dar și de luptele seculare cu 
tătarii.  
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cu date preluate din Marele Dicționar Geografic și de la localnici, întrucât o descriere 
detaliată lipsește17. 

Din punct de vedere al poziționării geografice, obiectivul ocupă capătul nordic 
al unui platou înalt denumit sugestiv pe hărțile topografice din 1973 “Dealul Cetățuia” 
(Fig. 6/1‒2), situat pe interfluviul prelung ce desparte bazinele râurilor Zeletin (spre 
est) și Dobrotfor (spre vest) din bazinul Bârladului. Se află la o altitudine de cca. 515‒
517 m, dominând cu cca. 250‒300 m diferență de nivel zonele înconjurătoare mai joase, 
oferind o vizibilitate bună spre est și spre vest, spre văile râurilor mai sus menționate 
(Fig. 5/2‒3). Deși ne aflăm în Colinele Tutovei, datorită diferențelor mari de nivel și 
a fragmentării, peisajul prezintă și aici un aspect aproape submontan. Administrativ 
vorbind, ne aflăm pe hotarul dintre comunele Stănișești și Răchitoasa; limita trece apro-
ximativ prin mijlocul obiectivului. 

Cetatea prezintă o formă aproximativ poligonală, rotunjită, lungimea totală a 
elementelor de fortificație fiind de cca 230 m, închizând o suprafață de cca 0,8 hectare 
(Fig. 7/1‒2). Latura de est, apărată de pante abrupte, mai păstrează doar un mic șanț 
săpat în pantă (nu se observă pe scanarea LIDAR); pe latura sudică, valul, dublat de 
șanț exterior, formează un semicerc. Latura vestică, în ciuda pantelor, a fost totuși apă-
rată cu val slab vizibil și șanț, acesta din urmă căpătând aspectul unei mici terase ca 
urmare a colmatării. În zona de nord, platoul se îngustează foarte mult, cetatea fiind 
închisă tot prin val și șanț, din păcate destul de afectate de drumul de exploatare care 
trece printr-o posibilă poartă (Fig. 8/3). În general, valul prezintă dimensiuni relativ 
reduse: înălțime păstrată de cca. 1‒1,5 m, și o lățime la bază de 4‒5 metri (Fig. 8/1‒
2), în zona sud-estică fiind afectat de dezrădăcinarea unor copaci. Șanțul prezintă o 
adâncime păstrată de cca. 1‒1,5 m și o deschidere de cca. 6‒7 metri, fiind mai preg-
nant pe latura sud-estică. 

Căutările de material arheologic relevant au fost îngreunate de covorul consis-
tent de frunze. Ne-am orientat spre drumul de exploatare care traversează obiectivul 
și care se adâncește cca. 0,5–0,8 metri față de nivelul de călcare actual, mai ales spre 
partea de nord a Cetățuii, afectând serios stratul subțire de cultură. De acolo am putut 
recupera mai multe fragmente de vase ceramice lucrate cu mâna, ornamentate cu brâie 
alveolare, aparținând unor vase de tip borcan (vezi Fig. 30/18), încadrabile larg în peri-
oada secolelor 5‒3 îHr, ca de altfel și câteva resturi de lipitură arsă din pereții unor 
locuințe incendiate. 

Apreciem că rolul principal al acestei cetăți era de a controla accesul pe dru-
mul de plai ce urmează interfluviul dintre râurile Zeletin și Dobrotfor. Acesta repre-
zenta o cale relativ facilă de acces și circulație, în comparație cu văile înguste, carac-
terizate și de prezența unor zone de băltire. Cetatea poate fi pusă în legătură cu alte 
descoperiri din zonă – urme de așezări cu ceramică hallstatiană târzie au fost semnalate 
în zona comunei Stănișești18. 

                                                      
17 Între altele, se face trimitere la un articol publicat de Constantin MOISIL în Buletinul Comi-
siunii Monumentelor Istorice, în anul 1910 (Moisil, 1910, p. 171-176), dar noi în respectivul 
studiu nu am găsit niciun fel de date despre acest punct. 
18 Ursachi, 2007, p. 52. 
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2.3. Crețești-Cetățuia (jud. Vaslui) (Fig. 9‒11) 
Obiectivul este unul bine cunoscut în literatura de specialitate19, cu toate aces-

tea datele privind localizarea precisă și planimetria erau destul de vagi20. Din punct de 
vedere geografic, punctul este situat pe flancul nord-vestic al Dealurilor Fălciului, ocu-
pând platoul unei culmi secundare numită Movila Cetățuia, mărginită la est de Valea 
Vlăscineasa și vest de o vale al cărei nume nu îl cunoaștem (Fig. 9/1‒2). Altitudinea 
oscilează în jurul valorii de 330 de metri, punctul dominând zonele înconjurătoare mai 
joase cu cca. 100‒150 metri diferență de nivel. Arealul de vizibilitate este mai extins 
doar spre nord-vest (Fig. 11/3), spre est și spre vest, vederea fiind limitată strict la văile 
limitrofe, iar spre sud obturată de înălțimi mai mari. Diferențele mari de nivel crează 
impresia unui peisaj deluros. 

Platoul este înconjurat pe toate părțile de pante abrupte. Singura parte accesibilă 
din punct de vedere militar este cea sudică, unde întâlnim sistemul defensiv, val cu șanț 
de apărare situat la exterior (Fig. 10/1‒2). Acesta începe în partea vestică cu un semi-
cerc pe o lungime de cca. 130 de metri, probabil un "bastion", urmat de o mică între-
rupere – o posibilă poartă sau eventual o intervenție mai târzie. Urmează apoi un sector 
de 55 de metri de traseu drept, pe direcția vest-est, urmat de o altă întrerupere – posi-
bilă poartă. După aceasta, valul continuă spre est cca. 50 de metri, apoi cotește ușor 
spre nord unde se pierde treptat. Înălțimea păstrată a valului (Fig. 11/1‒2) oscilează 
între 1,5–5 metri înălțime, și o lățime la bază între 6‒10 metri. Șanțul prezintă o adân-
cime cuprinsă între 1,5–2 metri și o lățime de cca. 5‒6 metri. Dimensiunile sistemului 
defensiv sunt mai pregnante în zona "bastionului". În ce privește celelalte laturi, urme-
le ușoare de terasare de pe latura estică pe care le-am văzut și noi, dar și colegii care 
au cercetat obiectivul dintr-o perspectivă geomorfologică21, ne determină să presupu-
nem că ele ar fi putut fi, la rândul lor, închise cu o palisadă. Suprafața totală a cetățuii 
este de cca. 5 hectare. 

Cu ocazia cercetărilor de teren pe care le-am efectuat nu am descoperit frag-
mente de vase ceramice, dar nici nu am insistat foarte mult cu căutările întrucât prob-
lema încadrării fusese oarecum clarificată de predecesorii noștri. Cu toate acestea, am 
putut observa pe anumite sectoare de val prezența în număr mare a chirpicilor arși, unii 
cu amprente de bârne, ceea ce ne duce cu gândul spre existența unei suprastructuri de 

                                                      
19 Lahovari, 1899, p. 347, informații vagi, despre un deal “Cetățuia” acoperit cu pădure “în par-
tea de NV a com. Șișcani, în hotar cu com. Curteni”, greu de spus dacă avem de-a face cu un 
toponim migrat sau cu un alt obiectiv distinct; după descrierea mai consistentă din Chestionarul 
Odobescu ar părea să avem de-a face cu un loc distinct (vezi Clit, 2019, p. 132-133). Date 
concrete despre cetățuia de la Crețești aflăm de la acești autori: Florescu, Melinte, 1971, p. 131; 
Coman, 1980, p. 99; Zanoci, 1998, p. 128-129; Teodor, 1999, p. 146; Arnăut, 2003, p. 207; 
Haheu, 2008, p. 79. 
20 Cu excepția unui studiu dedicat problemei alunecărilor de teren ce afectează diverse situri 
arheologice, unde se prezintă o serie de observații foarte utile asupra acestui punct realizate pe 
baza scanărilor LIDAR puse la dispoziție de ABA Prut – Bârlad și a unor cercetări de teren (vezi 
Niculiță et alii, 2019) nu cunoaștem niciun alt plan publicat în vreo lucrare arheologică de spe-
cialitate. 
21 Niculiță et alii, 2019. 
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lemn lutuită deasupra valului, incendiată poate cu ocazia unui asediu. Sigur, în lipsa 
săpăturilor arheologice, este dificil să oferim răspunsuri certe. 

2.4. Albești-Cetățuia (jud. Vaslui) (Fig. 12‒14) 
Arondat în literatura de specialitate comunei Vutcani, cunoscut uneori drept 

Cetățuia de la Vutcani-Vladnic22, obiectivul despre care facem vorbire aici se află situ-
at de fapt în hotarul cadastral al comunei Albești. Denumirea de Vladnic face referință 
la fostul schit de maici, situat câteva sute de metri NV de cetate. 

Din punct de vedere geografic, obiectivul ocupă terasa înaltă de pe malul drept 
al văii Cetățuia23, mărginită la nord de Dealul Mălăiești și la sud de Dealul Ursoaia 
(Fig. 12/1‒2). Energia de relief este mai redusă, zona prezintă un peisaj colinar. Altitu-
dinea este cuprinsă între 240‒250 m, punctul dominând cu cca. 20–25 metri diferență 
de nivel albia pârâului. Arealul de vizibilitate este destul de restrâns; rolul pare să fi 
fost de a controla și apăra accesul pe vale. Din câte cunoaștem la momentul scrierii 
acestor rânduri, aceasta este una dintre puținele cetăți est-carpatice edificate în această 
perioadă care ocupă fundul unei văi, nefiind situată pe o culme proeminentă sau vreun 
platou înalt24. 

Partea de sud-sud-est, către pârâu, este protejată natural de o prăpastie de cca. 
15–20 metri, dificil de escaladat, afectată de mici alunecări de teren, stabilizate într-
o anumită măsură de vegetația forestieră (Fig. 14/3). Părțile de nord, nord-vest și est 
sunt apărate de val și șanț, descriind o incintă oarecum neuniformă (Fig. 13/1‒2). Valul 
prezintă o înălțime actuală cuprinsă între 2 și 5 metri și o lățime între 8‒12 metri. Șan-
țul adiacent are o adâncime între 2 și 4 metri și o deschidere între 6‒11 metri (Fig. 14/ 

                                                      
22 Punctul a fost cunoscut încă din chestionarele lui Odobescu (Alaiba, 1997, p. 365). Astfel, 
conform învățătorului Gheorghe POPESCU din Albești, “Aceasta este situată pe moșia Vlad-
nicu spre Nord-est de Albești, în mijlocul pădurii, înspre meazăzi de la Monast(irea) Vladnicu, 
pe o înălțime de deal de 20 stânjini socotiți de la nivelul șesului; la coturile despre meazănoapte, 
răsărit și apus este încunjurată cu un șanț adânc de 3 stânjini, pe unde nici acum nu se poate 
sui în cetățue, iar la laturea despre meazăzi se formează o adâncime naturală ca de 20 stînj(eni) 
pe unde nu se poate nimene urca la înălțimea cetățuei, intrarea în cetățue este formată de o 
limbă de pământ îngustă de 6 palme și care limbă la laturea despre meazănoapte are un șanț 
adânc de 2 stânj(eni) și la laturea despre meazăzi se formează o adâncime naturală de 15 stân-
j(eni); toată întinderea Cetățuei este unui podiș ca de 100 prăjini quadrate, având forma rotun-
dă, pe care se găsesc mai multe moviliți și gropi. Nu s-au putut afla de la nimene de cătră cine 
este făcută ace(a) cetățue și de ce fel de oameni a fost locuită și pe ce timp; se știe numai că 
M(ă)n(ăstirea) Vladnic este făcută de 400 ani de Mateiu Negelu, care a fost populată de 100 
monahi cu egumenul lor, și carii s-au împrăștiet de d(omnul) Gheorghi Săulescu. În Biblioteca 
d(omnului) Săulescu poate să fie scrise (...) Cetățue sau prin documentele moșiei” (BAR, manus-
cris 225, f. 439-440, după Clit, 2019, p. 141); În Marele Dicționar Geografic al României (Laho-
vari 1899, p. 349), “loc în jud. Fălciu cu ridicături de pămînt și înconjurat cu șanț; e în pădure, 
lîngă poiana și pîrîul Vladnicul, de pe moșia Vladnicul (mănăst. Vladnicul)”; Vulpe et alii, 1951, 
p. 228, o încadrează în perioada medievală; Florescu, Melinte, 1971, p. 131; Coman, 1980, p. 
278; Alaiba, 1997; Teodor, 1999, p. 184; Rotaru et alii, 2004, p. 8; Haheu, 2008, p. 82. 
23 Numită uneori și Valea Vladnic (vide supra). 
24 Din acest punct de vedere, își găsește o bună analogie cu cetatea de la Buhalnița-Cetate, com. 
Ceplenița, județul Iași (vezi Berzovan, 2017, p. 66-67). 
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1‒2). De-a lungul traseului valului se observă mici deschideri; nu este întotdeauna clar 
în care dintre cazuri avem de-a face cu porți antice și unde întâlnim rezultatele unor 
intervenții mai târzii. Suprafața totală închisă este undeva la cca. 0,80 de hectare, mai 
mică decât cea de 1‒1,5 hectare estimată anterior25. 

În 1983, s-a efectuat un sondaj arheologic în zonă de către Ruxandra ALAIBA. 
Săpăturile au avut o anvergură redusă, în cuvintele autoarei “nu au făcut decât să retu-
șeze câteva gropi rămase de la scoaterea copacilor”26. S-a constatat existența unui 
mic “complex ceramic”. Stratigrafia ar consta într-un strat vegetal gros de cca. 0,40 m, 
care ar suprapune nivelul de locuire getic, aflat la -0,50‒0,70 m. Sub acesta ar mai apa-
re, sporadic, fragmente ceramice din Epoca Bronzului (cultura Noua), sterilul începând 
de la -0,80–1 m adâncime. Materialul ceramic recuperat constă, îndeosebi, în fragmente 
de vase borcane lucrate cu mâna, destul de numeroase27. 

Cu ocazia cercetărilor efectute de noi, atât spre prăpastie, cât și spre margini, 
am găsit numeroase resturi de chirpici ars, fragmente de vase ceramice, preponderent 
din perioada de la început a celei de-a doua epoci a fierului (sec. 5‒3 îHr), dar nu lip-
sesc nici fragmentele cucuteniene (fază greu de precizat datorită coroziunii, probabil 
A) sau cele din perioada medievală târzie, acestea din urmă în număr destul de redus. 
Acest lucru indică o locuire a stațiunii în mai multe perioade istorice și preistorice; 
totuși, tipul și amploarea sistemului defensiv pledează pentru încadrarea sa între seco-
lele 5‒3 îHr. 

2.5. Fedești-Cetățuia (com. Șuletea, jud. Vaslui) (Fig. 15‒17) 
Punctul este cunoscut în literatura de specialitate, menționat prima dată în ra-

portul realizat de către Corneliu MATEESCU către Muzeul Național de Antichități28. 
În anul 1950 obiectivul este vizitat de către Ghenuță COMAN, în anul 1964 desfășu-
rându-se un sondaj arheologic coordonat de Nicolae GOSTAR, Silviu SANIE, Șeiva 
SANIE și Ghenuță COMAN29. Rezultatele nu au fost publicate sau prezentate pe larg, 
iar în arhivele Institutului de Arheologie din Iași nu am reușit (deocamdată) să aflăm 
nimic util despre rezultate. Singurele informații ne parvin dintr-un raport prezentat de 
către Dorin POPESCU în cronica cercetărilor arheologice, publicată pe atunci în revista 
Studii și Cercetări de Istorie Veche30. Aflăm informația conform căreia peste fortifi-
cația din epoca fierului s-ar fi construit un castru roman, cu agger, berma și șanț, des-
coperindu-se totodată pe lângă fragmente de vase ceramice hallstattiene, și alte frag-
mente grecești și romane, ca de altfel și un vârf de pilum. Se menționează că ar exista 
mai multe materiale, incluzând vârfuri de pila romane în colecțiile Muzeului din Mur- 

                                                      
25 Alaiba, 1997, p. 366. 
26 Alaiba, 1997, p. 366. 
27 Alaiba, 1997, p. 366-367. 
28 Prezentând succint descoperirile din zona Dealului Șipot din Șuletea, unde s-ar fi găsit “bucăți 
de vase La Tene și din Evul Mediu, mici și risipite”, se afirmă că și în punctul Cetățuia de la 
Fedești, aflată în proprietatea doamnei Alice CHIRICUȚĂ s-ar fi găsit “lucruri asemănătoare” 
(Mateescu, 1944, p. 53). 
29 Coman, 1980, p. 237; Neculai, Gherghe, 2012, p. 9. 
30 Popescu, 1964, p. 597. 



165 

geni, castrul datând de la începutul secolului al 2-lea dHr31. 
Aceste afirmații privind existența unui castru roman la Fedești nu le-am mai 

găsit reluate în alte lucrări semnate de autorii sondajului sau de alți arheologi și isto-
rici care au pomenit punctul32, cum nici în repertoriul arheologic al județului Vaslui 
nu se mai face vorbire despre ele. Pe teren nu există nimic care să sugereze existența 
unei fortificări romane ulterioare. Inutil să mai spunem că nici despre așa-zisul Muzeu 
din Murgeni nu am reușit să aflăm nimic33. În mod sigur avem de-a face cu o confuzie 
nefericită, fie din partea autorilor sondajului, care într-o primă fază au atribuit eronat 
o parte din materialele arheologice descoperite, fie din partea lui D. Popescu. La acestea 
mai adăugăm că nici în raportul rezultat ca urmare a cercetărilor arheologice efectuat 
aici între anii 1997‒'98 de către Tamilia MARIN, nu se face vorbire despre niciun fel 
de “castru”34, ori dacă aici ar fi fost cu adevărat urme romane ar fi fost de așteptat să 
apară în săpătură. 

Cu toate acestea, din motive necunoscute nouă, povestea "castrului roman" 
de la Fedești s-a perpetuat, intrând ca atare atât în Repertoriul Arheologic Național35, 
cât și în Lista Monumentelor Istorice a Județului Vaslui36.  

Revenind la obiectivul în discuție, cetățuia ocupă un interfluviu larg numit 
Dealul Morilor, delimitat la vest de Valea Horga și la est de Valea Tăieturii (Fig. 15/ 
1‒2). Înălțimile și energia de relief este mai redusă, zona prezentând un aspect colinar. 
Punctul este situat la o altitudine totală de cca. 250 metri, dominând cu cca. 30‒45 me-
tri zonele înconjurătoare mai joase. Arealul de vizibilitate este destul de bun mai ales 
spre nord și sud. Din nefericire, terenul pe care este situat obiectivul este supus exploa-
tărilor agricole, ceea ce a dus în timp la o degradare avansată. Lucrările de terasare efec-
tuate pe panta estică a Dealului Morilor au afectat la rândul lor obiectivul. 

Cercetările de teren efectuate, ca de altfel și utilizarea imaginilor satelitare 
Google Earth (Fig. 16/1‒2), pe care amprenta elementelor de forticație este încă vizi-
bilă37, ne permit să formulăm câteva observații. Cetatea prezintă o formă ovală, cu o 
lungime (pe axul NV–SE) de cca. 180 de metri și o lățime (pe axul SV‒NE) de cca. 
140 de metri. Valul și șanțul aferent sunt mult aplatizate, abia de mai ating o înălțime 
de 0,30–0,40 m. Suprafața totală închisă este de cca. 2 hectare. 

Cu ocazia săpăturilor efectuate între anii 1997‒'98 s-au trasat un număr de cinci 
secțiuni. S-a constatat existența unui singur strat din perioada de început a celei de-a 
doua epoci a fierului, gros de 0,40‒0,50 metri, și a unor sporadice urme cucuteniene. 
Au fost descoperite opt gropi, dintre care două au oferit situații arheologice mai inte-
                                                      
31 Popescu, 1964, p. 597. 
32 Zaharia et alii, 1970, p. 344-345; Florescu, 1971, p. 107; Coman, 1980, p. 235; Zanoci, 1998, 
p. 131-132; Teodor, 1999, p. 150; Haheu, 2008, p. 70. 
33 Posibil să fi fost vorba de o colecție școlară. 
34 Marin, 1999, p. 40-41. 
35 http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=fedesti-suletea-vaslui-situl-arheologic-de-la-fedesti-ceta 
tuia-cod-sit-ran-166155.01 (23.10.2020). 
36 A se vedea https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-VS.pdf unde așa-zisul "castru" 
apare cu codul LMI VS-I-s-B-20219 (23.10.2020). 
37 În cazul acestui obiectiv scanarea LIDAR de care dispunem s-a dovedit a fi inexpresivă. 
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resante. Astfel, într-una din ele a fost surprinse numeroase resturi de arsură (bârne arse, 
pământ înroșit, cenușă). Cealaltă groapă, Gr. 2, prezintă formă de pâlnie, 0,8 metri dia-
metru, 0,77 metri adâncime, cu un inventar semnificativ: fragmente de vase întregi și 
întregibile, un fragment ceramic lucrat cu roata, câteva bucăți de amfore, patru râșnițe 
fragmentare și o fibulă de tip tracic (vezi Fig. 30/1‒6)38. Descoperirile au fost datate 
pe parcursul secolului 4 îHr39. 

2.6. Bârlălești-Cetățuia Foișor (com. Epureni, jud. Vaslui) (Fig. 18, 19‒20) 
Deși se cunosc numeroase descoperiri în zona satului Bârlălești40, localizarea 

lor precisă este dificil de realizat, întrucât întregul areal prezintă urme intense de vie-
țuire din diverse perioade istorice și preistorice. Pe teren, pare că toată zona de dealuri 
de la sud de sat reprezintă o singură mare stațiune arheologică, cu o densitate foarte 
mare de resturi de vase ceramice și alte categorii de artefacte. Poate și de aici izvorăsc 
anumite confuzii din literatura de specialitate legate de localizarea și numele unor 
puncte particulare. 

Nicolae ZAHARIA, Mircea PETRESCU-DÂMBOVIȚA și Emilia ZAHARIA, 
vorbesc despre existența unui punct numit Cetățuia-Foișor, situat pe versantul nord-
vestic al Dealului Ciomaga, unde s-ar fi descoperit material din faza A a Culturii Cucu-
teni, piese datate în epoca bronzului, posibile piese paleolitice, resturi de vase din a 
doua epocă a fierului, fusaiole, mărgele, obiecte metalice, fibulă romano-bizantină, 
cercei, aplică de curea, vârfuri de săgeți “cu trei muchii”, bucăți de tablă de bronz și 
tub de fier, la care se adaugă descoperiri specifice “perioadei feudalismului dezvoltat”41. 

Cu ocazia unor cercetări de teren efectuate de către M. Oancă și M. Mamalaucă, 
în anul 2013, au fost identificate, pe pantele nord-vestice ale Dealului Ciomaga urmele 
unei fortificații care ar putea să corespundă cu punctul Cetățuia-Foișor.  

Din punct de vedere geografic, ne aflăm în zona Dealurilor Fălciului, mai pre-
cis la contactul cu Depresiunea Elan – Horincea. În ciuda altitudinilor reduse, gradul 
de fragmentare al reliefului este mai mare și diferențele de nivel sunt pronunțate.  

Obiectivul ocupă versantul vestic al unei culmi desprinse spre nord din masi-
vul Ciomaga (Fig. 18), la o altitudine de cca. 186 de metri, dominând cu cca. 50‒60 
metri diferență de nivel zonele înconjurătoare mai joase. Arealul de vizibilitate este 
totuși destul de larg, îndeosebi spre nord; spre sud, se poate vedea zona cetățuii de pe 
platoul Dealul Ciomaga (vide infra). Elementele de fortificare (val cu șanț) se observă 
pregnant pe latura vestică și cea sudică; pe latura nordică ele par mai mult presupuse, 
iar spre est aparent lipsesc. Ele se observă bine pe teren și pe unele imagini satelitare 
Google Earth (Fig. 19/2). 

                                                      
38 Marin, 1999, p. 41. 
39 Măndescu ,2010, Catalog, p. 77. 
40 Coman, 1980, p. 127-130; Arnăut, 2003, p. 188. 
41 Zaharia et alii, 1970, p. 339; După Ghenuță COMANa, aceste piese, incluzând fibula roma-
no-bizantină, ar fi fost descoperite în punctul Bârlălești-Sturza, tot pe Dealul Ciomaga (vezi 
infra discuția de la punctul 2.7. Murgeni-Cetățuia Ciomaga); mai mult, tot el localizează punc-
tul “Foișor” în localitatea Murgeni, pe culmea de est a Dealului Ciomaga (Coman, 1980, p. 191). 
   a Coman, 1980, p. 127-128. 
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În schimb, pe scanarea LIDAR (Fig. 19/1), cu greu ne-am fi putut da seama 
că avem de-a face cu o intervenție antropică și nu cu o cornișă rezultată ca urmare a 
unor vechi alunecări de teren, cu atât mai mult cu cât absența unei închideri clare pe 
latura de est – vulnerabilă din punct de vedere militar – ar părea la prima vedere să 
întărească mai mult impresia unui accident natural. Din nefericire, ca urmare a acțiu-
nilor de despădurire de la începutul secolului 20, a lucrărilor agricole, apoi a celor de 
reîmpădurire din ultimii ani, a diverselor intervenții moderne și a alunecărilor de teren 
(Fig. 20), gradul de conservare al obiectivului este relativ modest. 

Totuși, prezența pregnantă a materialului arheologic în interiorul incintei, ca 
de altfel și existența închiderii pe latura de sud și a unei deschideri (posibilă poartă), 
localizată tot aici, ne determină să credem că nu avem de-a face cu rezultatul unei alu-
necări, ci cu un rest dintr-o cetate puternic afectată. 

Valul prezintă o înălțime de cca. 1,5–4 metri și o lățime la bază ce oscilează 
între 5 și 8‒10 metri (Fig. 20). Șanțul adiacent, cu aspect de ravenă, are o lățime la bază 
de cca. 10 metri. Pe o distanță de cca. 145 metri, el urmează o linie dreaptă, orientată 
NV‒SE. La sud, cotește spre NE, pe o distanță de cca. 15‒16 metri, fiind întrerupt apoi 
de posibila poartă. Dincolo de ea mai continuă spre SE încă 25 de metri, ca mai apoi 
să se piardă. 

Cercetările de teren efectuate în 2013, și ulterior în anul 2020, au dus la recu-
perarea unui material arheologic reprezentativ, fragmente de vase ceramice lucrate 
cu mâna (resturi de borcane, pereți cu butoni ovoidali aplatizați), databile larg în seco-
lele 5‒3 îHr. 

2.7. Murgeni-Cetățuia Ciomaga (jud. Vaslui) (Fig. 18, 21‒22) 
Primele mențiuni despre existența unui obiectiv arheologic în acest punct 

aflăm din raportul lui Corneliu MATEESCU, unde ni se spune că la hotarul dintre 
Ghireasca și Bârlălești s-ar fi găsit mai multe vârfuri de săgeți de tip scitic, din care 
o parte ar fi ajuns la școala din Ghireasca (pierdute) și altele la Muzeul din Galați42. 
În anul 1957, au avut loc noi cercetări de teren conduse de N. Zaharia și Gh. Coman. 
Se vorbește despre existența unui punct numit Cetățuia Schineni, un “loc de formă 
dreptunghiulară întărit cu val și șanț”, de unde s-au cules numeroase fragmente cera-
mice din a doua epocă a fierului, din Eneolitic (cultura Cucuteni), Epoca Bronzului 
(Cultura Noua), descoperindu-se figurine antropomorfe, vârfuri de săgeți din silex și 
din bronz cu trei aripioare (vezi Fig. 30/7‒17), pietre de râșniță, mărgele și fusaiole43.  

Alte detalii despre acest punct aflăm în Repertoriul Arheologic al Județului 
Vaslui, întocmit de Ghenuță COMAN, care redenumește locul “La Sturza” arondân-
du-l satului Bârlălești din comuna Epureni44; este menționat succint un val de apărare45 
apoi sunt prezentate descoperirile arheologice, destul de bogate: paleolitic, descoperiri 

                                                      
42 Mateescu, 1944, p. 54. 
43 Zaharia et alii, 1970, p. 354. 
44 Vezi și Ursulescu, 2014, p. 150, nota 3, profesorul ieșean ajungând la aceeași concluzie ca și 
noi, că acest punct de pe Dealul Ciomaga și “La Sturza” sunt unul și același, localizându-le to-
tuși în hotarul comunei Bârlălești (Ursulescu, 2018, p. 266). 
45 Coman, 1980, p. 127. 
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deosebite din eneolitic – Cultura Cucuteni, epoca bronzului – Cultura Noua, prima și 
a doua epocă a fierului, perioada migrațiilor, perioada medievală. Este menționată pre-
zența unui tumul în interiorul așezării și a unuia la 100 metri distanță în afara ei46. 

Analiza scanărilor LIDAR a permis localizarea acestui obiectiv, care a fost 
verificat pe teren în toamna anului 2020. Punctul este situat la cca. 600 m distanță sud-
est de cel de la Bârlălești-Cetățuia Foișor, ocupând platoul dealului Ciomaga (Fig. 18). 
Acest platou este mărginit la nord și la est de pante înclinate, în timp ce spre sud limi-
ta este dată de obârșia văii Mănăstirea, afluentă a Lișcovului din bazinul hidrografic 
al Elanului. Altitudinea este de cca. 270‒280 m, punctul dominând cu cca. 100‒150 m 
diferență de nivel zonele înconjurătoare mai joase. Arealul de vizibilitate este larg, per-
mițând o vizibilitate largă atât spre nord (Fig. 22/3) cât și spre sud, spre arealul cetă-
țuii de la Mălușteni (vide infra). 

Cetatea prezintă o formă oarecum rectangulară (Fig. 21/1‒2). Cea mai preg-
nantă este latura de vest (Fig. 22). Aici valul prezintă o înălțime păstrată de cca. 2 m 
și o lățime la bază de cca. 7‒8 m. Șanțul se vede clar pe latura nordică, pe o distanță 
de aproximativ 30 de metri, și pe latura vestică, pe o distanță de cca. 140 de metri, unde 
valul și șanțul fac curbă spre est, iar șanțul este suprapus de un drum de exploatare 
și, astfel, se pierde; lângă acesta există și o rigolă modernă de delimitare a pădurii, cu 
adâncimea de 0,40 m. Colțul nord-vestic al cetății este ușor rotunjit, după care valul 
continuă spre est cca. 35 de metri; urmează o întrerupere, posibilă poartă (?) cu o lăți-
me de cca. 10 m, urmată de un alt segment de val cu șanț o lungime de aproximativ 
150 de metri. Spre partea de est, elementele de fortificare tind să se piardă, devenind 
ceva mai greu vizibile. Cercetarea de teren, dar și analiza scanărilor LIDAR, sugerează 
existența unui posibil "bastion" rectangular, orientat către SE, spre obârșia Văii Mănăs-
tirea, zonă cu pante domoale, vulnerabilă din punct de vedere militar (Fig. 21). Pe 
latura sudică se observă o nouă deschidere de cca. 40 de metri, unde nu se mai văd 
elemente de fortificare; probabil că este vorba de rezultatele unei distrugeri moderne. 
După aceasta, valul cu șanțul reapar din nou, orientate pe direcția NE‒SV, făcând, 
după cca. 70 de metri, joncțiunea cu sectorul vestic. Suprafața totală închisă este de 
cca. 2,7 hectare. 

Cu ocazia cercetărilor de teren efectuate de noi în incintă, cât și în exteriorul 
acesteia, am recuperat un material arheologic reprezentativ, atât din perioada secole-
lor 5‒3 îHr, cât și din perioada eneolitică (Cultura Cucuteni). Având în vedere, însă, 
dimensiunile valului și șanțului, atipice pentru așezările fortificate eneolitice47, noi 
optăm pentru încadrarea acestui obiectiv pe parcursul celei de-a doua epoci a fierului. 

                                                      
46 Coman, 1980, p. 129. 
47 Este adevărat că cea mai mare parte a așezărilor aparținând culturii Cucuteni prezintă elemente 
de fortificare, uneori de o complexitate ridicată, dovedind o gândire strategico-militară avan-
sată (Florescu, 1966, p. 23-37; Lazarovici, Mischka, 2016, p. 313-331; vezi și Diaconu, Nicola, 
2019, passim și altele), dar elementele constitutive (valul, șanțul) prezintă dimensiuni păstrate 
mult mai modeste decât cele constatate de noi aici, în majoritatea cazurilor fiind aproape com-
plet aplatizate și colmatate, vizibile doar pe scanările magnetometrice, în săpătură, și pe unele 
imagini aeriene.  



169 

Remarcăm prezența unui tumul situat la cca. 550 metri SV de cetate, ca și a 
unei necropole tumulare formată din cca. 3‒4 movile (aproape toate aplatizate), loca-
lizate la cca. 1 km est de acest obiectiv, pe punctul de maximă înălțime al Dealului 
Ciomaga. Doar două dintre ele prezintă o stare de conservare mai bună, celelalte fiind 
aplatizate. Desigur, fără cercetări arheologice invazive este dificil de spus dacă acest 
din urmă obiectiv reprezintă sau nu necropola aristocrației, care a stăpânit odată fortul. 

2.8. Mălușteni-Cetățuia (jud. Vaslui) (Fig. 23‒25) 
Obiectivul este cunoscut în literatura de specialitate pentru descoperirile din 

cea de-a doua epocă a fierului48, fără a se pomeni existența unor fortificații. Despre 
existența unui sistem defensiv arcuit în plan, cu val și șanț, aflăm din două lucrări pub-
licate de colegii din Republica Moldova49. 

Din punct de vedere geografic, obiectivul este situat în același masiv Ciomaga, 
pe o culme prelungă și largă, care se desprinde către sud, la cca. 2 km SV de punctul 
discutat anterior, în hotarul cadastral al comunei Mălușteni. Culmea este mărginită la 
est de Valea Ghireasca, iar la est de Valea Mănăstirii cu afluentul Valea Leaua. Altitu-
dinea absolută este de cca. 290‒300 m, dominând cu 50‒60 m diferență de nivel zonele 
înconjurătoare mai joase. Arealul de vizibilitate este larg în toate direcțiile cu excep-
ția nordului, unde vederea este obturată de culmea Masivului Ciomaga (Fig. 23). 

Platoul unde este situată Cetățuia se mai numește (nu întâmplător) și Dealul 
Lacului. Pe hărțile de la sfârșitul secolului 19, pe care le-am consultat, putem vedea 
existența unei zone de băltire (Fig. 23/1). Actualmente acest “lac” de culme nu mai 
există, afectat probabil și de seceta pedologică puternică din ultimele decenii. Cert 
este, însă, că existența acestui areal umed și a unor izvoare puternice a contribuit la 
apariția unor ravenări pronunțate în zona de sud (Râpa Hamza) și de vest a dealului 
(Râpa Cetățuii), care au afectat și distrus în mare parte obiectivul. 

Elementele de fortificare (val cu șanț) sunt aproape complet distruse. Pe partea 
de est ele sunt slab vizibile, deoarece au fost puternic aplatizate de lucrările agricole 
(înălțime păstrată de 0,30‒0,50 m), traseul lor fiind mai mult sau mai puțin ipotetic. 
Ceva mai pregnant se văd doar latura sudică (Fig. 25/2) și nordică. Pe latura de vest, 
din interiorul cetății, nu au mai rămas decât niște pinteni despărțiți de ravene, pe supra-
fața cărora se mai păstrează resturile valului și șanțului de vest. Valul nu pare să fi avut 
o înălțime mai mare de 1,5 m. În profil se poate observa că partea superioară a acestuia a 
fost arsă la roșu, pe o adâncime de cca. 0,6–0,8 metri, dovedind o incendiere, poate 
cu ocazia unui asediu (Fig. 25/1). 

Deși conturul propus de noi prezintă anumite incertitudini, estimăm o formă 
oval-alungită și o suprafață totală închisă de cca. 3,4–3,5 hectare (Fig. 24/1‒2). În ce 
privește materialul arheologic, cu ocazia cercetărilor efectuate anterior s-a recuperat 
o cantitate însemnată de piese – incluzând vase ceramice întregi și întregite, resturi de 
amfore grecești, vârfuri de săgeată din bronz de tip "scitic" care asigură datarea obiec-
tivului pe parcursul secolelor 5‒3 îHr. 

                                                      
48 Petrescu-Dâmbovița, 1941, p. 436; Zaharia et alii, 1970, p. 350; Coman, 1980, p. 174; Teodor, 
1999, p. 150; Arnăut, 2003, p. 234. 
49 Zanoci, 1998, p. 138-139; Haheu, 2008, p. 74. 
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3. Obiective incerte din punct de vedere al atribuirii culturale 
3.1. Obârșeni-Cetățuia (com. Vinderei, jud. Vaslui) (Fig. 26‒28) 
Obiectivul este cunoscut în literatura de specialitate, îndeosebi, datorită desco-

peririlor aparținând Culturii Cucuteni50. În 2019, cetățeanul Nicu Andrei PĂDURARU 
a donat Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad două vârfuri de săgeată (Fig. 30/ 19‒20) din 
bronz, de tip "scitic", descoperite undeva în apropierea obiectivului. Acest lucru, ca și 
pregnanța elementelor de fortificare (val cu șanț) ne determină să luăm în considerare 
posibilitatea ca cetățuia să fi edificată în perioada secolelor 5‒3 îHr, peste o locuire 
mai veche. Desigur că în astfel de situații verdictul definitiv nu va putea fi dat decât 
ca urmare a unor săpături arheologice, motiv pentru care am decis să reținem acest 
obiectiv în rândul celor incerte. 

Din punct de vedere geografic (Fig. 26/1‒2), ne aflăm în zona de sud a Dealu-
rilor Fălciului, într-o zonă cu o energie de relief mai scăzută, ce prezintă un aspect coli-
nar. Punctul ocupă platoul unei culmi secundare mărginită spre vest, sud și est de pan-
te abrupte, delimitat de două văiugi afluente ale pârâului Andonia din bazinul Jăravă-
țului, râu tributar al Bârladului. Altitudinea este de cca. 280 de metri, punctul domi-
nând cu cca. 65‒70 de metri zonele învecinate mai joase dinspre sud și est. Arealul 
de vizibilitate este foarte larg, îndeosebi în direcțiile menționate.  

Elementele de fortificare – val cu șanț, sunt situate pe latura nordică, ce face 
legătură cu restul platoului, singura ușor accesibilă din punct de vedere militar (Fig. 
27/1‒2). Ușor arcuit, valul cu șanțul prezintă o lungime de 214 m, închizând o supra-
față de cca. 1,6 hectare. Valul prezintă o înălțime actuală păstrată de cca. 3‒4 metri și 
o lățime la bază de 7‒8 metri; șanțul, o adâncime de 1,5 m și o lățime de 5‒6, dimen-
siunile fiind mai pregnante în zona centrală (vezi Fig. 28/1‒3). Tot aici, în centru, se 
poate observa o posibilă poartă de intrare. 

4. Discuții 
Coroborarea datelor obținute de pe analiza scanărilor LIDAR cu rezultatele 

cercetărilor de teren ne permit să formulăm o serie de observații preliminare. Scană-
rile LIDAR, așa cum am arătat cu alte ocazii51, deși oferă un instrument foarte puter-
nic de analiză, nu reprezintă o soluție infailibilă. Ele trebuiesc complementate cu alte 
mijloace de investigare (hărți topografice, imagini satelitare), verificarea pe teren a 
obiectivelor vizitate fiind, evident, obligatorie. Consultarea informațiilor din documen-
tele și lucrărilor din a doua jumătate a secolului 19 (Chestionarul Odobescu, Marele 
Dicționar Geografic și altele) pot oferi, în unele cazuri, informații extrem de prețioase, 
chiar dacă interpretările sunt trecute prin filtrul legendelor populare. 

Avem nouă obiective – cetățui certe – dintre care opt pot fi atribuite cu un grad 
ridicat de certitudine perioadei secolelor 5‒3 îHr (Tab. 1). 

Elementele de fortificare vizibile constau în val de pământ cu șanț la exterior. 

                                                      
50 Mateescu, 1944, p. 54, “cetățuia este bogată în ceramică pictată, stil Cucuteni. A servit ca loc 
întărit și mai târziu, în Evul Mediu”; Brudiu, 1970, p. 523; Monah, Cucoș, 1985, p. 124, nr. 715; 
Ursulescu, 2018, p. 266. 
51 Berzovan, 2018, p. 325-334; Berzovan, 2019a, p. 77-101; Berzovan, 2019b, p. 45-70; Berzo-
van et alii, 2019, p. 183-194. 
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Tab. 1. Date privind cetățile discutate. 
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Toate obiectivele prezintă, aparent, un plan simplu cu o singură incintă. Formele 
vari-ază, fiind adaptate condițiilor de teren. Suprafețele sunt, în general, destul de 
reduse, sub 3 hectare. Doar cetatea de la Mălușteni prezintă o suprafață mai mare, 
estimată la 3,4–3,5 hectare. Per ansamblu, în comparație cu cetățile din zona de nord a 
Podișu-lui Central Moldovenesc analizate de noi52, dimensiunile obiectivelor de aici 
sunt cu mult mai mici. 

Remarcăm în trei cazuri prezența "bastioanelor". În cazul cetăților de la Du-
mești / Rafaila-Zarea Rafailei și Crețești-Cetățuia, acestea prezintă forme circulare. 
"Bastioanele" sunt bine atestate în cazul cetăților contemporane cunoscute în spațiul 
pruto-nistrean53, cu nota că analogia este doar relativă, întrucât în respectivele cazuri 
"bastionul" este un element adosat, pe când în cazurile prezentate de noi el rezultă din 
forma urmată de linia defensivă principală. În ce privește posibilul "bastion" rectan-
gular sesizat în cazul cetății de la Murgeni-Cetățuia Ciomaga, el poate fi apropiat oare-
cum de cel al cetățuii de la Oțeleni / Bâra54.  

Săpăturile arheologice efectuate au fost foarte limitate ca anvergură, ele desfă-
șurându-se în doar două dintre punctele vizate. Sondajul din cetatea de la Albești, de 
o amploare redusă, a adus în discuție puține date noi. În ce privește săpăturile din ceta-
tea de la Fedești, despre cele din 1964 nu știm prea multe în afara notei confuze despre 
așa-zisul "castru roman"; cele efectuate între 1997‒'98 de către Tamilia MARIN, deși 
au adus în discuție informații foarte prețioase, au avut, totuși, o întindere limitată la 
doar cinci secțiuni. În această situație nu se pot spune prea multe despre cronologia 
obiectivelor, arhitectură, viața economică și socială etc. Totuși, prezența urmelor de 
lutuială arsă și a materialelor arheologice ne arată că toate cele opt obiective datate 
cert în perioada secolelor 5‒3 îHr au fost locuite, fiind distruse în urma unor incendii 
generate, probabil, ca urmare a unor evenimente militare. 

În două cazuri – la Dumești / Rafaila-Zarea Rafailei și la Murgeni-Cetățuia 
Ciomaga ‒ întâlnim în apropierea incintelor tumuli, în cel de-al doilea caz, chiar o 
necropolă tumulară. Desigur, în lipsa săpăturilor arheologice nu putem spune în ce 
măsură avem de-a face cu necropole aristocratice contemporane sau cu monumente 
din alte perioade. 

O zonă ce prezintă un interes deosebit – din punctul nostru de vedere – este 
cea din arealul sudic al Dealurilor Fălciului (Fig. 29). Aici întâlnim o aglomerație de 
patru, posibil cinci obiective (dacă luăm în considerare și cetățuia cu datare incertă de 
la Obârșeni) relativ apropiate unele de altele, din care cel puțin cele trei de pe pantele 
Dealului Ciomaga pot fi socotite a forma un sistem defensiv. Poate nu întâmplător în 
acest areal întâlnim o concentrare de descoperiri întâmplătoare destul de semnifica-
tive: drahmă histriană și tetradrahmă Filip al II-lea la Murgeni55, drahmă histriană la 
Obârșeni56, tezaur de monede histriene la Fedești57 și altele. Aceste descoperiri indi-

                                                      
52 Vezi Berzovan, 2019a, p. 77-101; Berzovan, 2019b, p. 45-70. 
53 Zanoci, Băț, 2017, p. 11-17. 
54 Berzovan, 2019a, p. 79-80, vezi și Pl. 3/1. 
55 Teodor, 1984, p. 162. 
56 Teodor, 1984, p. 163. 
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că – indirect – un anumit grad de prosperitate al comunităților locale și o conectare la 
fluxul comercial venit dinspre cetățile grecești de la Pont, diferențiind această micro-
zonă în raport cu altele. Așa cum am afirmat și cu alte ocazie58, deși în zonă nu pare să 
fi existat un surplus de resurse naturale ușor exploatabile cu mijloacele tehnice cunos-
cute la nivelul Antichității, vămuirea drumurilor comerciale putea aduce anumite veni-
turi aristocraților ce au dominat această zonă a Podișului Moldovei cu circa două mile-
nii și jumătate în urmă. 

6. Mulțumiri 
Mulțumim colectivului Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad pentru tot sprijinul 

oferit cu ocazia cercetărilor de teren pe care le-am efectuat. Aducem, de asemenea, 
mulțumiri ABA Prut - Bârlad pentru că ne-au pus la dispoziție rezultatele scanărilor 
LIDAR din zona bazinelor râurilor Prut și Bârlad. 
  

                                                                                                                              
57 Mitrea et alii, 1982, p. 45-56; Mitrea et alii, 1984, p. 149-154; Buzdugan, Rotaru, 1997, p. 
27-28; Talmațchi, 2007, p. 3-14; Talmațchi, Munteanu, 2018, p. 210-218, cea mai cuprinză-
toare sinteză asupra acestui tezaur, cu bibliografia; vezi și Munteanu, Oancă, 2019, p. 300-307. 
58 Berzovan, 2019a, p. 89. 
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Fig. 1. 1. Spațiul carpato-dunărean cu arealul în care se află obiectivele discutate; 
2. Harta zonei de sud a Podișului Moldovei cu obiectivele despre care facem 

vorbire în lucrare: 1. Dumești / Rafaila-Zarea Rafailei; 2. Stănișești / Răchitoasa-
Cetățuia; 3. Crețești-Pădurea Dobrina; 4. Crețești-Cetățuia; 5. Târzii-Dealul 
Stâna; 6. Albești-Cetățuia; 7. Fedești-Cetățuia; 8. Bârlălești-Cetățuia Foișor;  

9. Murgeni-Cetățuia Ciomaga; 10. Mălușteni-Cetățuia; 11. Obârșeni-Cetățuia. 
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Fig. 2. 1. Dumești / Rafaila-Zarea Rafailei. Harta topografică a Moldovei 1892‒

'98; 2. Dumești / Rafaila-Zarea Rafailei. Harta topografică 1:25000 (1973). 
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Fig. 3. 1. Dumești / Rafaila-Zarea Rafailei. Vedere de ansamblu pe scanarea 

LIDAR; 2. Dumești / Rafaila-Zarea Rafailei. Scanare LIDAR editată. 
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Fig. 4. 1. Dumești / Rafaila-Zarea Rafailei. Valul și șanțul de apărare în zona 

"bastionului"; 2. Dumești / Rafaila-Zarea Rafailei. Val și șanț de apărare;  
3. Dumești / Rafaila-Zarea Rafailei. Val și șanț de apărare (vedere de pe val). 
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Fig. 5. 1. Stănișești / Răchitoasa-Cetățuia. Fișa din Repertoriul Arheologic 

Național din arhiva Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” din București59; 
2. Vedere de pe culme (cca. 600 m SE de Cetățuie) spre Valea Zeletinului;  

3. Vedere de pe culme (cca. 600 m SE de Cetățuie) spre sud. 

                                                      
59 http://www.cimec.ro/scripts/arh/rar-index/sel.asp?loc=Slobozia&campsel=1&Lang=RO&nr=1 
&nrSel=1&IDRap=4518#Lk4518 (1.09.2020). 
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Fig. 6. 1. Stănișești / Răchitoasa-Cetățuia. Harta topografică a Moldovei 1892‒

'98; 2. Stănișești / Răchitoasa-Cetățuia. Harta topografică 1:25000 (1973). 
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Fig. 7. 1. Stănișești / Răchitoasa-Cetățuia. Vedere de ansamblu pe scanarea 

LIDAR; 2. Stănișești / Răchitoasa-Cetățuia. Scanare LIDAR editată. 
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Fig. 8. 1. Stănișești / Răchitoasa-Cetățuia. Val și șanț; 2. Stănișești /  

Răchitoasa-Cetățuia. Val și șanț; 3. Stănișești / Răchitoasa-Cetățuia. Val și 
posibilă poartă pe latura de nord, traversată de drumul modern de exploatare. 
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Fig. 9. 1. Crețești-Cetățuia. Harta topografică a Moldovei 1892‒'98; 

2. Crețești-Cetățuia. Harta topografică 1:25000 (1973). 
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Fig 10. 1. Crețești-Cetățuia. Vedere de ansamblu pe scanarea LIDAR; 

2. Crețești-Cetățuia. Scanare LIDAR editată. 
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Fig. 11. 1. Crețești-Cetățuia. Val cu șanț; 2. Crețești-Cetățuia. Valul văzut 
din interior, zona "bastionului"; 3. Crețești-Cetățuia. Marginea de nord 

a platoului, vedere spre vest. 
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Fig. 12. 1. Albești-Cetățuia. Harta topografică a Moldovei 1892‒'98; 

2. Albești-Cetățuia. Harta topografică 1:25000 (1973). 
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Fig. 13. 1. Albești-Cetățuia. Vedere de ansamblu pe scanarea LIDAR; 

2. Albești-Cetățuia. Scanare LIDAR editată. 
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Fig. 14. 1. Albești-Cetățuia. Val și șanț; 2. Albești-Cetățuia. Val și șanț; 

3. Albești-Cetățuia, vedere spre râpa de deasupra Văii Cetățuia. 



188 

 
Fig. 15. 1. Fedești-Cetățuia. Harta topografică a Moldovei 1892‒'98; 

2. Fedești-Cetățuia. Harta topografică 1:25000 (1973). 
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Fig. 16. 1. Fedești-Cetățuia. Imagine satelitară Google Earth, vedere de 

ansamblu; 2. Fedești-Cetățuia. Imagine satelitară Google Earth, vedere de 
detaliu. 
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Fig. 17. 1‒3. Fedești-Cetățuia. Resturile valului de apărare. 
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Fig. 18. 1. Bârlălești-Cetățuia Foișor și Murgeni-Cetățuia Ciomaga. Harta 

topografică a Moldovei 1892‒'98; 2. Bârlălești-Cetățuia Foișor și Murgeni-
Cetățuia Ciomaga. Harta topografică 1:25000 (1973). 
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Fig. 19. 1. Bârlălești-Cetățuia Foișor. Vedere de ansamblu pe scanarea LIDAR; 

Bârlălești-Cetățuia Foișor. Vedere imagine satelitară Google Earth. 
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Fig. 20. 1‒3. Bârlălești-Cetățuia Foișor. Valul de apărare. 
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Fig. 21. 1. Murgeni-Cetățuia Ciomaga. Vedere de ansamblu pe scanarea LIDAR;  

2. Murgeni-Cetățuia Ciomaga. Scanare LIDAR editată. 
 
 
 



195 

 
Fig. 22. 1‒2. Murgeni-Cetățuia Ciomaga. Valul și șanțul de apărare; 

3. Murgeni-Cetățuia Ciomaga. Vedere spre microzona Bârlălești. 
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Fig. 23. 1. Mălușteni-Cetățuia. Harta topografică a Moldovei 1892‒'98; 

2. Mălușteni-Cetățuia. Harta topografică 1:25000 (1973). 
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Fig. 24. 1. Mălușteni-Cetățuia. Vedere de ansamblu pe scanarea LIDAR; 

2. Mălușteni-Cetățuia. Scanare LIDAR editată. 
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Fig. 25. 1‒2. Mălușteni-Cetățuia. Resturile elementelor de fortificare. 
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Fig. 26. 1. Obîrșeni-Cetățuia. Harta topografică a Moldovei 1892‒'98; 

2. Obîrșeni-Cetățuia. Harta topografică 1:25000 (1973). 
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Fig. 27. 1. Obîrșeni-Cetățuia. Vedere de ansamblu pe scanarea LIDAR; 

2. Obîrșeni-Cetățuia. Scanare LIDAR editată. 
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Fig. 28. 1‒3. Obîrșeni-Cetățuia. Sistemul defensiv, val și șanț. 
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Fig. 29. Zona de sud a Dealurilor Fălciului cu obiectivele discutate.  

Imagine satelitară Google Earth editată. 
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Fig. 30. 1‒6. Materiale arheologice descoperite în Groapa 2 la Fedești-Cetățuia60; 
7‒17. Vârfuri de săgeți din bronz de tip scitic descoperite la Murgeni-Cetățuia 
Ciomaga61; 18. Fragment de borcan descoperit la Stănișești / Răchitoasa-Cetățuia; 

19‒20. Vârfuri de săgeți din bronz descoperite în zona Obîrșeni-Cetățuia. 

                                                      
60 după Marin, 1999. 
61 după Coman, 1980. 
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