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NOI AŞEZĂRI FORTIFICATE ÎN CÂMPIA ARADULUI, 
AREALUL ORAȘULUI CURTICI 

 
 

Eugen Pădurean*, Leonard Dorogostaisky* 
 
 
* Complexul Muzeal Arad - Colaborator extern; padurean.eugen@yahoo.com 
* Asociația ArheoVest, Timișoara; ldoro1959@gmail.com  
 
 
Abstract. The paper presents the findings of the field work on targets that appear on satellite 
and airplane images performed by authors in Câmpia Aradului, town area Curtici, in 2015. 
The results are the discovery of four settlements, probably fortified, dating large from Copper 
Age – Late Bronze Age – Hallstatt: 
●  Macea-Topila 2 (about 0.9 ha), 46°22'22"N, 21°21'28"E, at about 3.8 km southeast of the 
Macea church, and at around 300 m south of the Macea Topila tell setlement; 
●  Curtici NW complex, 46°23'N, 21°15'E: Curtici 1 (about 55 ha) at about 6.8 km, Curtici 2 
(about 5 ha) about 6 km, Curtici 3 (about 7 ha) at about 5.6 km northwest of the Curtici 
Orthodox Church "Sfântul Mucenic Dimitrie" in the yard; 
●  Curtici 4 (about 3 ha), 46°18'40"N, 21°16'51"E, at about 4 km SW of the same church; 
●  Sânpaul E (about 2.2 ha), 46°15'26"N, 21°17'14"E, at about 3 km SW of the Şofronea 
Orthodox Church and 1.8 km est of Sânpaul Catholic Church. 
In all these areas were found numerous traces of habitation: fragments of pottery, fragments 
of mills, traces of ash over large areas. 
 
Keywords: large fortified settlement, tell, Copper Age, Bronze Age, Hallstatt, satelitte ima- 
                   gery, Câmpia Aradului, findings. 
 
 

1. Descriere geografică 
Mărginindu-se la nord-vest cu Ungaria, la nord și nord-est cu comuna Macea, 

la est cu comuna Şimand, la sud-est cu comuna Zimandul Nou – satul Andrei Şaguna, 
la sud cu comuna Şofronea – satul Sânpaul, la sud-vest cu comuna Iratoșu şi la vest 
cu comuna Dorobanţi, orașul Curtici (Kürtös, Kurtics, Kurtitsch) este situat în jude-
ţul Arad, în partea de vest a României, la 17 km nord de Arad.  

Teritoriul orașului Curtici (circa 72,65 km2) și zona sa adiacentă fac parte din 
Câmpia Curticiului, subdiviziune a Câmpiei Aradului1. Această zonă se află în ceea 
ce geografii numesc conul de aluviune al Mureșului, mai precis în mijlocul unei zone 
mărginite la nord de o albie mai veche (14,6 kilo-ani) a Mureșului și una mai recentă 
(8,5–6,3 ka) la sud, conform unui studiu recent2 cu o datare chiar la Sânpaul. Chiar 
dacă cronologia și dinamica evoluției conului de aluviuni nu a fost rezolvată încă în 

                                                      
1 Posea, 1997, p. 292-295. 
2 Sipos et alii, 2012, p. 59, Fig. 13. 
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detaliu, avem o imagine a evoluției sale în ultimii 20 ka cu schimbări frecvente de curs 
dar și cu o tendință de migrare a albiei principale spre sud. Un studiu detaliat ne-ar 
putea oferi cu siguranță explicații privind amplasarea unor mari așezări fortificate în 
acest con aluvionar al Mureșului în locuri care azi prezintă doar surse freatice de apă 
– de exemplu, Sântana-Cetatea Veche –, sau poate abandonarea acestora în momentul 
unor schimbări de albie. 

Această geomorfologie specifică conduce la aspectul actual al Câmpiei Curti-
ciului, prezența unor grinduri înalte de 1,5–2 m, dune eoliene de nisip, o întinsă zonă 
insulară în care se găsesc crovuri3, zone joase inundabile pentru că Mureșul prezintă 
variații mari ale debitului în funcție de anotimp și perioadă climatică. În general, tere-
nul este plan, iar altitudinea medie a câmpiei este de circa 105–110 m. 

Zonele mai înalte favorizează apariția așezărilor umane ferite de inundații, solu-
rile acestora sunt de tipul “cernoziom freatic umed sau de fîneață”4 și, pe suprafețe mai 
reduse, “cernoziom levigat freatic umed ... caracteristicile agro-economice ale aces-
tora fiind din cele mai bune”5. De altfel, într-o primă analiză, și marile așezări fortifi-
cate de la sud de Mureș, de pe teritoriul de nord-vest al Banatului6, sunt situate tot pe 
soluri cernoziomice. 

Pe lângă culturile de cereale și legumicultură, în zonele joase există largi pășu-
ni cu o vegetație tipică de silvostepă iar în zonele joase cu exces de umiditate o vege-
tație acvatică și palustră7. Evident pășunile permit și azi o activitate intensă de creș-
tere a animalelor, în special în partea de nord-est a Câmpiei Curticiului, în zona loca-
lităților Macea și Sânmartin. 

Putem afirma că teritoriul Câmpiei Curticiului era deosebit de favorabil prac-
ticării agriculturii şi din acest motiv ne puteam aştepta ca el să fi fost intens locuit încă 
din neolitic.  

Cercetările noastre sau întins pe un areal ceva mai larg decât cel al teritoriu-
lui orașului Curtici incluzând suprafețe din comunele învecinate Zimandul Nou și 
Macea. 

2. Aspecte metodologice 
Continuând cercetările noastre din anii anteriori8, am decis să abordăm o cer-

cetare a arealului oraşului Curtici. Am consultat arhiva Repertoriului Arheologic al 
României de la Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” – Index de locuri9 la pozițiile 
                                                      
3 “Formă mică de relief cu aspect de depresiune circulară sau alungită, dezvoltată pe loess prin 
tasare; găvan, padină. – Din sb. krov.” (DEX); “crov n., pl. urĭ (sîrb. krov, vsl. krovŭ, acoperiș, 
acoperemînt (sic!), sîrb. skrovište, vsl. sŭkr-, ascunzătoare ...” (Scriban, 1939, p. 369). 
Denumirea sugerează prezenţa unor locuiri în jurul acestora facilitată şi de prezenţa unor valo-
roase surse de apă în regiuni lipsite de cursuri active. 
4 Ardelean, 1971, p. 53. 
5 Ibidem, p. 54. 
6 Dorogostaisky, Ardelean, 2014. 
7 Ardelean, 1971, p. 52. 
8 Pădureanu, 1985; Idem, 1987; Idem, 1989, Idem, 2014; Micle et alii, 2006; Micle et alii, 
2006-2007; Dorogostaisky, 2008-2009; Dorogostaisky, Ardelean, 2014. 
9 http://ran.cimec.ro/sel.asp (10.01.2015). 
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orașului Curtici, cât și ale comunelor învecinate la nord Macea și la sud Șofronea, pen-
tru a ne familiariza cu siturile arheologice inventariate, cu tipul, dimensiunile, epoca 
atribuită și cu bibliografia existentă legată de acestea. 

Primul rezultat asociat oraşului Curtici a fost situl cu codul 9501.0110, din peri-
oada eneolitică, Cultura Tisza-Polgar, numit Dâmbul Popilor. De fapt, acest sit figu-
rează, în mod corect, pe teritoriul oraşului Sântana11. Imaginea ortofotografică din 
2010 (Fig. 1)12 ne prezintă această aşezarea de tip tell, menţionată pentru prima oară 
de Márki Sándor13 ca un bastion avansat al fortificaţiei, presupuse de el a fi avară, de 
la Sântana-Cetatea Veche14. Desigur, forma sa circulară regulată, sesizabilă şi în teren, 
cu un diametru de circa 180 m, cu un val exterior lat de aproximativ 30 m, un şanţ 
exterior cu o lăţime de vreo 35 m şi unul interior de 30 m cu adâncimi, în prezent, de 
aproape 1 m, cu o suprafaţă circulară interioară mai ridicată în jur de 70 m în diametru, 
având o suprafaţă totală a sitului de circa 2,5 ha, sugerează o construcţie probabil cu 
un scop defensiv.  

 
Fig. 1. Aşezarea eneolitică de la Dâmbul Popilor (Papokhalma / Holumb)  

(ANCPI - modificat). 

La rubrica observaţii în RAN pentru acest sit (9501.01) se menţionează: “Pe terito-
riul localităţii au fost semnalate două locuiri Bodrogkeresztur” fără a se oferi alte deta-
lii. 

                                                      
10 http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=curtici-oras-curtici-arad-asezarea-eneolitica-de-la-curti 
ci-dambul-popilor-cod-sit-ran-9501.01 (accesat 10.01.2015). 
11 Cod LMI AR-I-s-B-00453 (LMI, Arad, 2010, p. 146, Nr. crt. 82). 
12 http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html (accesat 10.01.2015). 
13 Márki, 1882, p. 115-118. 
14 Gogâltan, Sava, 2010; Idem, 2012. 
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În Repertoriului Arheologic al României de la Institutul de Arheologie “Vasile 
Pârvan” – Index de locuri15 cât şi în Repertoriul Arheologic al Mureşului inferior16 
am găsit o sursă mai bogată de informaţii legate de zona oraşului Curtici17. Primele 
trei puncte semnalate sunt aşezări deschise aflate pe “malul Bugherului (Bugyér)”, la 
nord-est “pe terenul cu lubeniţe”, sud-vest “pe terenul cărămidăriei” şi respectiv nord- 
est “în intravilanul nemijlocit” de un castel, presupunem al lui Takácsy Sándor18, cel 
care este și sursa acestor informaţii.  

Din păcate, sursă bibliografică primară este confuză şi chiar dacă menţionează 
numeroase detalii contemporane ele nu ne sunt de mare ajutor astăzi în măsură să ne 
permită o localizare precisă.  Pentru a identifica, măcar cu mare aproximaţie, unde s-ar 
putea găsi aceste puncte, am utilizat o serie de hărţi, mai precis Josephinische Landes-
aufnahme19 şi cele de pe WEB site-ul ANCPI20. Pârâul Bugherul (Budieru, Bugyér) 
are un curs identificabil, deci și maluri, de undeva imediat la nord de drumul care leagă 
localităţile Sânmartin şi Şimand, cam la 10 km nord-est de Curtici. Pe A treia ridicare 
topografică (1869‒'96)21 (Fig. 2) regăsim toponimul Takács tn.22 la est–nord-est de 
Curtici, în apropierea drumului care leagă această localitate de Sântana. 

Dacă într-adevăr acesta este castelul menţionat de Takácsy Sándor, putem 
interpreta că cele trei locaţii mai sus amintite să se situeze în jurul acestei locaţii. Pro-
babil cercetări sistematice ale zonei vor lămuri în viitor aceste enigme. 

Din păcate, și pentru al patrulea punct, “Pe terenul dintre fostul conac Lukács 
şi cârciuma de odinioară a lui Vásárhely”23, unde s-au făcut chiar săpături24, infor-
maţia furnizată este precară și ne spune doar că este undeva la est de Curtici (Fig. 2). 

Tot pe harta celei de-a treia ridicări militare găsim toponimul Topila major, 
în sudul acestei mici aşezări găsindu-se situl arheologic de la Macea, cod RAN 11405 
şi LMI AR-I-s-B-00443, un tell de mari dimensiuni cu o suprafaţă de “aproximativ 
de 23,4 ha”25. 

                                                      
15 http://www.cimec.ro/scripts/arh/rarindex/sel.asp?nr=4&Lang=EN&NrSel=0&IDRap=1066  
(accesat 20.01.2015). 
16 Rep.Arh.Ar., 1999. 
17 Ibidem, p. 62-64. 
18 Pósta, 1899, p. 18 
19 Josephinische Landesaufnahme /Erste Landesaufnahme/Prima ridicare topografică(1760-
1785), este primul proiect unitar de ridicare topografică realizat în Erblanderului Casei de 
Habsburg. 
20 http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html (accesat 20.01.2015). 
21 Franzisco-Josephinische Landesaufnahme / Dritte Landesaufnahme / A treia ridicare topo-
grafică (1869‒'96), http://mapire.eu/en/map/hkf_75e/?zoom=13&lat=46.37721&lon=21.39902  
(accesat 20.01.2015). 
22 i.e. t[a]n[ya] / tanya (l.m.) = fermă, cătun, conac.  
23 Pósta, 1899, p. 24-25. 
24 Ibidem. 
25 Sava, 2009, p. 19 
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Aplicaţiile specifice26, analiza detaliată a imaginilor27 satelitare şi ortofoto-
grafice din sursele publice, ne-au permis identificarea unor locaţii care prezentau 
caracteristici ale unor posibile fortificaţii: incinte circulare înconjurate de şanţuri şi 
valuri. 

 
Fig. 2. Toponime şi locaţia siturilor din estul Curticiului  

(Mapire - modificat). 

Următoarea etapă a constat în cercetări de teren, care să confirme sau infirme 
rezultatele analizei imaginilor, realizarea de fotografii in situ şi recoltarea unor frag-
mente ceramice şi litice28, care să permită o posibilă datare a acestora. 

Amplasarea noilor noastre descoperiri poate fi urmărită în Fig 3. 

3. Așezarea fortificată de la Macea-Topila, noi descoperiri 
Pe imaginea ortofotografică (2010; Fig. 4) se pot vedea numeroase detalii ale 

tell-ului de la Macea, care aduc noi informaţii comparativ cu imaginile de mai slabă 
calitate furnizate de Google Earth, care au fost folosite de cercetătorii Muzeului din 
Arad în 200929. Imaginea ortofotografică sugerează existenţa a două şanţuri şi valuri 
cu lăţimi de circa 15–20 m, care înconjoară tell-ul. Dacă cercetările invazive ulteri-
oare vor confirma existenţa noilor fortificaţii suprafaţa sitului se poate extinde la aproa-
pe 30 ha. 
                                                      
26 Parcak, 2009, p. 86 (loc. 2630 kindle book) descrie în amănunt procesul de prelucrare a ima-
ginilor satelitare. 
27 Google Earth (7.12.2014), http://www.bing.com/maps, http://mapire.eu/en, http://www.gispo 
rtal.ro, http://geoportal.ancpi.ro (accesate 8.12.2014). 
28 Publicarea materialului găsit în urma cercetărilor de teren va fi făcută separat. 
29 “La o primă vedere tell-ul, cel puţin pe latura Estică şi Sud-Vestică, pare a fi înconjurat de 
un şanţ, care reprezintă şi limita de răspândire a artefactelor. Merită menţionat că şanţul res-
pectiv, înspre Est, este vizibil şi pe fotografiile aeriene sau Google Earth (Pl. II/1, 2)” (Sava, 
2009, p. 19). 
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Fig. 3. Amplasarea așezărilor fortificate din arealul Curtici 
(ANCPI - modificat). 

 
Fig. 4. Imagine ortografica a Complexului Macea-Topila  

(ANCPI - modificat). 

Dar ceea ce ne-a surprins în această imagine (Fig. 4) a fost prezenţa unei posi-
bile construcţii circulare, pe care am denumit-o Macea-Topila 2, la aproape 300 m sud 
de marele tell de la Macea-Topila. Aceasta ar avea o suprafaţă de circa 1 ha cu o rază în 
jur de 115 m şi un şanţ de aproximativ 14 m. Există o relaţie între cele două construcţii? 
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Dacă da, care ar fi utilitatea30 acesteia din urmă? Este această situaţie unică?  
La ultima întrebare am putea furniza un răspuns folosind câteva imagini orto-

foto şi satelitare (Fig 5–6). În Fig. 5 apare complexul de construcţii din vestul loca-
lităţii Medgyesegyháza (Ungaria), aflată la circa 30 km nord-vest de Macea-Topila. 
Forma construcţiei aşezării “fortificate” este complexă fiind formată din 3 incinte: cea 
interioară circulară (circa 1,9 ha, 150 m în diametru), următoarea de o formă oarecum 
pentagonală (aproximativ 6 ha), ambele prezintă valuri şi şanţuri spre interior31. Cea 
de a treia incintă are o formă şi mai complexă iar raţiunea sa militară ne scapă cu desă-
vârşire chiar dacă e înconjurată de un val încadrat de două şanţuri. În total, acest al trei-
lea val închide o suprafaţă de vreo 19,5 ha. 

 
Fig. 5. Imagine satelitară a Complexului de la Medgyesegyháza (Ungaria)32 

(Google Earth - modificat). 

Ca situaţia să devină mai complicată se observă cum din sud-vestul ei porneşte un val 
cu şanţ în formă de arc de cerc de circa 160 de grade, care se continuă în direcţia de 
nord–vest pe o distanţă de aproape 2 km. Pe toate cele trei valuri se găsesc cantităţi 
relativ mici de ceramică care aparţin, ţinând cont de decor şi pastă, epocii finale a bron-
zului. Nu se observă urme de locuire în interior de genul chirpici, material litic sau 
concentrări mai mari de fragmente ceramice. La circa 550 m în direcţia sud–sud-est 
se observă o structură circulară cu şanţ şi val de pământ cu un diametru de circa 100 m 

                                                      
30 “În unele cazuri, în apropierea tell-urilor fortificate, au fost descoperite alte așezări con-
temporane protejate de sisteme de apărare. Ele nu prezentau caracteristicile unor tell-uri: 
stratigrafie complexă, locuințe de suprafață etc. Astfel de situații au fost documentate pentru cul-
tura Hatvan, Vatya sau Otomani. În cazul lor se presupune că au îndeplinit rolul de protecție 
a populației aflate în așezările satelit din preajma tell-urilor” (Gogâltan, 2008, p. 81). 
31 Mai cunoaştem un caz similar, cu şanţ interior în vecinătate, la Turnu-La Prioran (46°17'8"N, 
21°6'39"E) descrisă în Rada, Ciochină, Manea, 1988, p. 115. 
32 46°29'35"N, 21°0'16"E. 
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şi o suprafaţă de aproximativ 1 ha. Din păcate, nu deţinem mai multe informaţii legate 
de această structură. 

Ţinând cont de toate aceste aspecte ne punem mari semne de întrebare legate 
de uzul militar al acestor construcţii. 

 

 
Fig. 6. Imagini ortografice ale complexelor de aşezări şi  

structuri circulare nelocuite din Bărăgan (ANCPI - modificat). 

Există alte două situaţii similare, situate tot într-o zonă de câmpie, de această 
dată mult mai îndepărtată (circa 500 km), cea a Bărăganului, în sud-estul României 
(Fig. 6). Este vorba de siturile de la Constantin Gabrielescu-Sud-Vest, comuna Bordei 
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Verde, judeţul Brăila33, în partea de sus a figurii, iar în cea de jos de situl de la Peri-
şoru-Sud, comuna Perişoru, judeţul Călăraşi34. În ambele cazuri putem observa pre-
zenţa unor aşezări importante, care pe ortofoto-grame sunt definite de petele mici albi-
cioase grupate, o imagine tipică pentru “cenuşa-rele” epocii bronzului din zonă. De 
altfel, aşezarea de la Constantin Gabrielescu ocupă cea mai mare suprafaţă a unui sit 
arheologic din Bărăgan, de aproximativ 19 ha, iar structura dublă circulară circa 13 ha. 
Ea pare şi fortificată cu val şi şanţ. În cazul celei de la Perişoru, locuinţele sunt gru-
pate în jurul unui crov, aşezarea, probabil deschisă, ocupând aproape 10 ha, iar struc-
tura fără urme de locuire în jur de 5 ha. 

Toate aceste cazuri au o trăsătură comună: prezenţa unor structuri circulare, 
mai mari sau mai mici, doar în vecinătatea sudică a aşezărilor. Aceste structuri par să 
nu aibă neapărat un rol defensiv.  

3.1. Rezultatele perieghezei în cazul Macea-Topila 2  
În Fig. 7a se poate observa situl Topila 235, un tell circular, cu un diametru de 

circa 100 m şi o suprafaţă de circa 0,9 ha, care înconjurat de un şanţ cu o lăţime de vreo 
15 m şi o adâncime în prezent de aproape 1 m. 

Pe suprafaţa acestuia se găsește o cantitate foarte mare de fragmente ceramice 
de toate dimensiunile şi calităţile, fragmente de râşniţe, nuclee de silex, numeroase şi 
mari urme de chirpici (Fig. 7b). Pe suprafaţa întregului sit se găsesc numeroase frag-
mente osteologice.  

 
Fig 7a. Tell-ul circular de la Macea-Topila 2 (ANCPI - modificat). 

Spre deosebire de structurile prezentate anterior, în cazul tell-ului de la Topila 2 
avem urme care demonstrează o intensă locuire în perioada neolitică şi a epocii bron-
                                                      
33 45°3'30"N, 27°36'54"E. 
34 44°20'43"N, 27°31'8"E. 
35 46°22'22"N, 21°21'28"E. 
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zului. Construcţia sa voit circulară în imediata vecinătate (300 m) a tell-ului mult mai 
mare de la Macea-Topila rămâne, în continuare, fără o explicaţie clară. Credem că şi 
acest sit ar merita să fie inclus, prin creşterea ariei protejate a celui de la Macea-Topi-
la, în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Arad.  

 
Fig 7b. Tell-ul circular de la Macea-Topila 2  

(foto Leonard Dorogostaisky). 

4. Complexul de aşezări posibil fortificate Curtici NV-Cutoșul Mare 
Continuând studiul imaginilor satelitare şi ortofotogramelor din arealul ora-

şului Curtici atenţia ne-a fost atrasă de trei structuri circulare (elipsoidale) (Fig. 8a, b): 

  
Fig. 8a. Imagine satelitară și harta Complexului Curtici NV-Cutoșul Mare 

(Google Earth). 
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Fig. 8b. Imagine satelitară și harta Complexului Curtici NV-Cutoșul Mare 

(Mapire - modificat). 

●  Curtici 136 (circa 55 ha), structură aparent dublă, la circa 6,8 km nord-vest de 
Biserica Ortodoxă “Sfântul Mucenic Dimitrie” din Curtici; 
●   Curtici 237 (circa 5 ha), la circa 6 km de aceeași locație-reper; 
●   Curtici 338 (circa 7 ha), la circa 5,6 km de aceeași biserică. 
După cum se poate observa, aceste structuri apar pe mai multe imagini satelitare şi 
ortofotografice diferite, din ani diferiţi, ceea ce ne face să apreciem că urmele de posi-
bile şanţuri şi valuri nu sunt efectul unor evenimente recente şi de scurtă durată. Avem 
o situaţie într-un fel similară cu cea precedentă, prezenţa în imediata vecinătate a unei 
“mari aşezări” a unor structuri aparent nelocuite, dar şi diferită prin faptul să avem de 
a face de această dată cu două astfel de structuri, dar şi prin forma mai neregulată, cu 
mai multe “şerpuiri” a valurilor şi şanţurilor. 

4.1. Curtici 1 (Fig. 9) este compus din două incinte mărginite de valuri şi şan-
ţuri după cum putem observa privind imaginea satelitară. Prima incintă, cea interioară 
are particularitatea ca “uneşte” cele 5 crovuri. Chiar dacă această imagine evidenţează 
aceste trăsături din zona estică a construcţiei ea este completată de imaginea zonei 
vestice vizibilă în ortofotograma din Fig. 8 (în partea stângă jos). 

În partea de nord a incintei 1, între cele 2 crovuri se pare că valul face o şicană, 
care presupunem că apăra probabil o poartă. Valurile sunt însoţite de şanţuri iar lăţi-
mea lor e de aproape 20 m. Prima incintă are o suprafaţă de circa 12 ha. Suprafaţa 
închisă de cel de al doile val este de aproximativ 55 ha. 
                                                      
36 46°23'29"N, 21°15'20"E 
37 46°23'10"N, 21°15'43"E 
38 46°22'54"N, 21°15'46"E 
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Fig. 9. Imagine satelitară a sitului Curtici 1 (Google Earth - modificat). 

Demn de semnalat este prezenţa în interiorul Incintei 2, în zona de nord-vest 
a acesteia, a unui tumul, de formă elipsoidală 25 m/50 m şi înalt de aproape 2,5 m. El 
este semnalat şi pe hărţile topografice militare – Franziszeische Landesaufnahme39 şi 
Franzisco-Josephinische Landesaufnahme40–, pe aceasta din urmă figurează şi o grupa-
re de 4 construcţii la circa 50 m sud-vest de tumul. Fragmente de chirpici şi cărămidă 
ale acestor construcţii sunt vizibile şi în prezent în acel perimetru.  

În cele două cercetări de teren pe care le-am efectuat am găsit numeroase frag-
mente ceramice dar de mici dimensiuni pe suprafeţe grupate în general în jurul crovu-
rilor mai mari. Din păcate probabil ca urmare a practicării unei agriculturi intensive în 
zonă, în teren valurile şi şanţurile nu mai sunt vizibile astăzi. Asupra datării acestor frag-
mente putem afirma că se încadrează în următoarele perioade: bronz târziu şi medieval 
timpuriu. 

4.2. Curtici 2 (Fig. 10), de o formă uşor elipsoidală (240 m/300 m), cu axa 
mare orientată pe direcţia nord–sud şi o suprafaţă de aproximativ 5 ha, se află la aproa-
pe 300 m sud-est de Curtici 1. 

În imaginea satelitară este vizibil un complex de fortificare cu şanţ (~20 m), în 
exterior cu un val lat de circa 10 m şi un şanţ interior cu aceeaşi lăţime ca şi a valului. 
Poate din şanţ interior s-a extras pământul folosit pentru construcţia valului. Şi în acest 
caz şanţurile şi valurile nu sunt vizibile pe teren în arătură. În interiorul incintei am  

                                                      
39 Franziszeische Landesaufnahme / Zweite Landesaufnahme / A doua ridicare topografică 
(1810–'50), on-line http://mapire.eu/en/map/collection/secondsurvey/?zoom=15&lat=46.3881 
9&lon=21.2564 (accesat 01.03.2015). 
40 Franzisco-Josephinische Landesaufnahme / Dritte Landesaufnahme / A treia ridicare topo-
grafică (1869–'96), on-line http://mapire.eu/en/map/hkf_75e/?zoom=15&lat=46.39118&lon=2 
1.2559 (accesat 01.03.2015). 
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Fig. 10. Imagine satelitară a sitului Curtici 2 (Google Earth - modificat). 

găsit foarte puţine fragmente ceramice preistorice, care sunt de mici dimensiuni, nepu-
tând trage o concluzie mai precisă legată de datarea acestei construcţii. 

4.3. Curtici 3 (Fig. 11) are la rândul lui o formă elipsoidală (270 m/330 m) şi 
axa mare orientată spre un azimut de circa 105°, are o suprafaţă de aproximativ 7 ha şi 
se găseşte la sud faţă de Curtici 2, la o distanţă de aproape 230 m. De remarcat că ima-
ginea şanţului (circa 10 m lăţime) şi a valului (aproximativ 8 m lăţime) apare mult 
estompată. 

 
Fig. 11. Imagine satelitară a sitului Curtici 3  

(Google Earth - modificat). 
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Ca şi în cazul lui Curtici 1 valul 1, remarcăm pe ductul valului un crov în zona 
sud-estică a fortificaţiei. 

Din punct de vedere al urmelor de locuire, ele sunt extrem de sărace şi ne găsim 
într-o situaţie similară cu cea de la Curtici 2. 

Analizând situaţia din teren, “invizibilitatea” lucrărilor de fortificaţie, frag-
mentarea mare a ceramicii preistorice, lipsa unor aglomerări importante ale acestora, 
densitatea aparent mică a locuirilor, suprapunerea unor locuiri de dată relativ recentă 
care poate le acoperă pe cele mai vechi, nu aduc argumente în sprijinul fortificaţiilor. 
Pe de altă parte, apariţia şanţurilor şi valurilor pe imaginile satelitare şi ortofotograme 
din mai mulţi ani sunt argumente suficiente, credem noi, pentru reluarea cercetărilor 
acestor situri cu mijloace adecvate. De altfel, nu sunt singurele fortificaţii din zonă 
sărace în material ceramic şi greu identificabile în teren. 

4. Tell-ul fortificat de la Curtici SV 
Ieşind din zona de penumbră a misterelor din nord-vestul Curticiului să ne 

aruncăm privirea și în zona de sud-vest a acestuia (Fig. 12, 13). 
Din nou revedem o imagine cunoscută, atât pe imaginea satelitară cât şi pe 

ortofotogramă, o formă elipsoidală 150 m/180 m cu axa mare orientată la un azimut 
de circa 160°, un şanţ lat de aproape 20 m şi adânc de vreo 1,5 m, cum s-a dovedit în 
urma cercetării de teren ( Fig. 12), închide o suprafaţă de aproximativ 3 ha. 

Deja caracteristic pentru Curtici, nu putea lipsi un crov de circa 50 m diame-
tru, de data asta în zona sudică a fortificaţiei. 

Credem că pământul din excavaţia şanţului a fost folosit probabil la ridicarea 
bazei tell-ului; ca şi în cazul Topila 2 e evidentă intervenţia umană. Foarte probabil 
exista şi o palisadă. Nici pe imaginile satelitare şi nici în teren nu am observat prezenţa 
unui val de pământ (Fig. 13, 12). 

 
Fig. 12. Imagine din interiorul tell-ului Curtici SV în direcţia SE.  

(foto Leonard Dorogostaisky). 

Ceea ce se observă pe ambele imagini (Fig. 13) sunt trei pete mai deschise la 
culoare, observabile şi în teren. În interiorul lor sunt prezente mari aglomerări de frag-
mente ceramice, chirpic cu impresiuni de nuiele, material litic, fragmente de oase (Fig. 
12). 

Periegheza a produs ceramică eneolitică (cultura Baden), din epoca bronzului 
târziu cât şi, sporadic, din perioadele secolelor III–IV şi XI–XII dHr. 
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Fig. 13. Imagini satelitare, ortografice a tell-ului Curtici SV  

(Google Earth, ANCPI - modificat). 

5. Fortificația cu șanț și val de pământ de la Sânpaul Est 
Reluând studiul imaginilor satelitare la sud de Curtici, ne-a atras atenţia o struc-

tură circulară cu un diametru de circa 180 m şi o suprafaţă de circa 2,2 ha, care se află 
la aproape 3 km sud-vest de Biserica ortodoxă din Şofronea şi la 1,8 km est de cea 
din Sânpaul (Fig.14). 

Aşezarea se găseşte pe o terasă înălţată la 4 m deasupra unui meandru al 
unui curs fosil al râului Mureş, oferind o largă perspectivă în toate direcţiile. 

Şanţul, care o înconjoară are lăţimea de circa 20 m şi adâncimea de 2 m, este 
clar vizibil în teren (Fig. 15). 
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Fig. 14. Imagine satelitară aşezării fortificate de la Sânpaul Est  

(Google Earth - modificat). 

 
 

 
Fig. 15. Imagini de la est şi în direcţia vest ale aşezării fortificate  

de la Sânpaul Est (foto Leonard Dorogostaisky). 
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În teren am găsit numeroase fragmente ceramice, atât în incinta fortificaţiei 
dar şi în afara ei, cu o mai mare concentrare la nord-est de aceasta în zona cea mai 
înaltă a terasei, la aproape 100 m de şanţul fortificaţiei pe o suprafaţă de circa 1 ha. 

Fragmentele ceramice aparţin epocii bronzului şi începutului Halstattului, o 
încadrare culturală mai precisă putănd fi făcută doar într-o analiză ulterioară. 

6. Concluzii 
Cu siguranţă aceste noi descoperiri adaugă la lista tell-urilor din Bazinul Car-

patic câteva construcţii interesante. 
Pe de altă parte, din exemplele prezentate în cazul tell-urilor de la Macea- 

Topila şi Topila 2, poate ar trebui reconsiderată afirmaţia “În unele cazuri, în apro-
pierea tell-urilor fortificate, au fost descoperite alte aşezări contemporane protejate 
de sisteme de apărare. Ele nu prezentau caracteristicile unor tell-uri: stratigrafie com-
plexă, locuinţe de suprafaţă etc. ... În cazul lor se presupune că au îndeplinit rolul 
de protecţie a populaţiei aflate în aşezările satelit din preajma tell-urilor”41. 

Credem că în cazul de la Macea, care prezintă o pereche de tell-uri fortificate 
cu urme de locuire, de dimensiuni mult diferite, nu excludem posibilitatea ca Topila 2 
să fi jucat un rol poate în manifestările unor credinţe religioase pentru populaţia din 
Topila 1. De altfel, credem că avem aceeaşi situaţie pentru cele două situri din Bărăgan. 
În primul, cel de la Constantin Gabrielescu-Sud Vest, aşezarea este fortificată şi nu 
vedem nici o raţiune de a avea o a doua fortificaţie la 100 m alături. Ipoteza unei for-
tificaţii de refugiu42 fiind, în opinia noastră, exclusă. Vorbim de un şes, fără diferenţe 
semnificative de altitudine, care să faciliteze clar o anumită poziţie din punct de vede-
re militar. În cazul celei de la Perişoru-Sud, deşi aşezarea nu e fortificată, marginea 
ei se află la tot doar la 100 m de incinta circulară. Desigur, în zone de deal nu exclu-
dem existenţa unor fortificaţii de refugiu care speculează avantajele terenului. 

De altfel, la sud de râul Mureş, mai avem două perechi de aşezări-construcţii 
care prezintă situaţii similare: Valea Alioşu şi cele de la Dealul Golâmbului și Ţârven-
ca43. 

Când vorbim în general de fortificaţii ar trebui să nu excludem şi categoria 
celor “uşoare”, de “îngrădire a unor aşezări”, cu rol de protecţie în faţa unui inamic 
cu resurse limitate şi care nu are capacitatea de a asedia o aşezare. Acest tip de con-
strucţie ar explica perisabilitatea lucrărilor şi faptul că se observă doar în imaginile 
satelitare dar nu şi la faţa locului.  

 Cât priveşte situl de la Medgyesegyháza, aici datorită formei construcţiei ne 
aflăm în situaţia mult mai probabilă a unui centru destinat pelerinajelor şi ceremonii-
lor, decât o construcție cu un scop strict militar, cu analogii la cele de la Corneşti-Iar-
curi44, Csanádpalota-Juhász T. Tanya45, Turnu-La Prioran sau Pecica-Duleu lui 

                                                      
41 Gogâltan, 2008, p. 81. 
42 Vasiliev, 1995. 
43 Dorogostaisky, 2013, p. 875-876. 
44 Dorogostaisky, 2013, p. 874. 
45 Priskin et alii, 2013; Dorogostaisky, 2013, p. 876. 
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Bran46 şi Zăbrani-La Suiş47. 
 Complexul celor trei fortificaţii de la Curtici-NV necesită (merită!) cercetări 

mult mai ample.  
Cercetările noastre au cuprins o suprafaţă de circa 160 km pătraţi. Prin meto-

dele aplicate – studiul imaginilor satelitare şi punctual a celor de teren – suntem siguri 
că acest areal poate oferi noi surprize și în viitor.  

Protejarea acestor noi situri fortificate într-un cadru legal specific, prin lărgi-
rea anexelor LMI pentru judeţul Arad, cât şi cercetarea lor adecvată înainte ca lucră-
rile agricole intensive să ducă la dispariţia acestora sunt imperios necesare. 

* 
Regretatului arheolog şi om de cultură Florin Medeleţ îi datorez un impor-

tant impuls dat pasiunii mele pentru arheologia bănăţeană, articolul lui despre situl de 
la Corneşti-Iarcuri48 a fost cel care mi-a deschis larg o fereastră asupra ceea ce se dove-
deşte astăzi ca fiind cea mai mare construcţie europeană din pământ şi lemn a epocii 
bronzului (Leonard Dorogostaisky). 
  

                                                      
46 Rada, Ciochină, Manea, 1988. 
47 Pădureanu 1985, p. 42; 1987, p. 33.  
48 Medeleţ, 1993.  
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