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CU PRIVIRE LA ZONA DEFILEULUI MUREȘULUI-LIPOVA 
ȘI ÎMPREJURIMI ÎN EPOCA ROMANĂ 

 
 

Eugen D. Pădurean* 
 
 
* Colaborator extern al Complexului Muzeal Arad; padurean.eugen@yahoo.com 
 
 
Abstract. The author presents a preliminary study related to the possible presence of Roman 
vestiges in the area of the Mureș-Lipova gorge and sorrounding areas. He notices that not by 
coincidence, in the area are found a number of discoveries belonging to Roman period (especially 
in the lower part of the gorge). Thus, at Cladova, on the right bank of Mureș, had been discov-
ered Roman stamped bricks belonging to the XIIIth Gemina Legion (from Apulum) and Cohors 
Flavia Commagenorum (stationed at Micia), also fragments of Roman ceramic pipes and pot-
tery. Across, on the left bank of the Mureș river, at Neudorf-Zootechnich Farm can be seen an 
earth fortification (86 × 86 meters) that could be Roman due to the clavicle gate system. At Neu-
dorf-Islazul Comunal was mentioned in 1882 the existence of a stone propugnaculum. Numer-
ous Roman artifacts from 2nd‒4th centuries AD are found at the archaeologicall site of Neudorf 
-Pârâul Roșia. By the north-western corner of Neudorf locality passes the "Roman" rampart 
coming from Chesinț, stopping on the left bank of Mureș River in front of Cladova Valley. There 
is also an earth structure with four gates (82 × 82 m) at Lipova-Lipovița Hill on the left bank 
of the river just across the gorge. The other earth rectangular structures, even if not very well 
preserved, are visible on satelite images and could be attributed to Roman period (Cladova - 
the right bank of Cladova Brook, 100 ×100 m; Agrișu Mare-Mormințile Cailor, 110 × 88 m; 
Seliște-Petriș, 128 × 128 m). The presence of fortifications around Cladova can be related to 
the distruction through fire of the Dacian fortification from Dealul Cetate in the second Dacian 
War. The fortification from Agrișu Mare could have been used by Roman troops attacking the 
Dacian settlement at Agrișu Mare-Pârâu Valea Mare. The fortification from Seliște-Petriș at 
the mouth of Petriș Valley could control the acces from Crișul Alb Valley to Mureș river valley. 
To the south of Lipova, on the way to Bata and north of Zăbalț village there is also a double 
earth structure. A smaller one (50 × 50 m) was included later on in a bigger one (117 × 88 m). 
A similar situation we find at Tibiscum. Between Zăbalț village and Bata, between River Mureș 
and DJ 682, on the hilly ridges there is an old road called Drumu Pietrare (The Stone Road). 
It could represent a segment of the Roman Road between Lipova and Bulci. A special impor-
tance for the discussed problem is the discovery of an aureus from Augustus at Neudorf. Thus, 
we believe that the Mureș - Lipova gorge, a key of entry into the province of Dacia, was de-
fended by the Roman Empire in order to prevend and temporise the penetration of enemies 
from the western part. 

The data we presented in this study about these fortifications is preliminary. Future 
researches, including magnetometric investigations and archaeological digings will bring in new 
data regarding the dating of these objectives, whether they really belong or not to the Roman 
Period. 
 
Keywords: The Mureș-Lipova Gorge, Roman army, Earth fortification, clavicle, paved road. 
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1. Introducere 
Una din porțile vestice de pătrundere spre centrul Transilvaniei o constituie 

Defileul Mureșului în zona orașului Lipova. Aici, valea Mureșului se îngustează mult, 
distanța de la piciorul pantei Munților Zarandului (malul drept al Mureșului) până la 
piciorul pantei Piemontului Lipovei (malul stâng) fiind de numai 425 m. Prezența râu-
lui Mureș, defileul cu pantele celor două unități geografice, rama sudică a Munților 
Zarandului și Piemontul Lipovei au făcut ca acest punct să devină, în decursul timpu-
lui, unul strategic, de apărare, de barare a accesului în amonte, spre Transilvania1. 

Ar fi greu de acceptat ca Imperiul Roman să fi neglijat avantajele prezenței 
defileului Mureșului de la Lipova, indiferent dacă teritoriul în discuție făcea parte din 
noua Provincia Dacia sau era doar un culoar strategic, care lega Transilvania de Câm-
pia Pannonică. 

Ne-am propus în acest studiu preliminar să încercăm, în limita datelor de care 
dispunem, să facem o oarecare lumină asupra unor obiective arheologice din zona în 
discuție. Pot fi ele atribuite epocii romane? Care din ele au șanse? Nu este simplu să 
dăm un răspuns tranșant deoarece în niciuna ‒cu excepția sitului arheologic complex 
de la Cladova-Dealul Cetății‒ nu s-a efectuat măcar un sondaj arheologic. Pe de altă 
parte, există capcanele imaginilor satelitare Google Earth. Am încercat să le evităm 
prin verificarea lor pe teren, dar în unele cazuri vegetația extrem de abundentă ne-a 
limitat mult observațiile. 

2. Punctele discutate 
Vom oferi un minim de date pentru fiecare din cazurile discutate (Fig. 1). 
2.1. Neudorf-Ferma zootehnică 
Încă din anul 2013, când o semnalam, structura de pământ cu val și șanț2 o 

atribuiam ipotetic epocii romane. Se găsește în partea de sud-est a localității, lângă 
fosta Fermă zootehnică Neudorf (azi, dezafectată). 

Coordonate geografice: 46°04′04.79″ N; 21°37′28.73″ E, cota 126 m. Are o 
formă pătrată (86 × 86 m), cu colțurile moderat rotunjite. Suprafața este de 0,74 ha. 
Laturile sunt orientate pe direcția punctelor cardinale, cu o ușoară deviere nord-est, 
sud-vest. Elementele acestei fortificații sunt: valul de pământ lat la bază de 9‒10 m 
și șanțul care-l însoțește, cu o deschidere de 6‒6,5m. Pe latura de nord, valul se pare 
că avea și la interior un mic șanț însoțitor, lat de cca. 2 m. Starea de conservare este 
una modestă. La vechimea ei se adaugă și urmările practicării unei agriculturi intense 
a populației germane (coloniști șvabi) de la mijlocul secolului al XVIII, dar mai ales 
al secolului al XIX-lea. În deceniile 7‒9 ale secolului XX, teritoriul ei, mai ales pe 
latura de est, a fost intens folosit ca anexă (siloz) al fermei. Vizualizarea imaginilor 
satelitare Google Earth (mai ales cele din 31.12.2012 și 1.03.2014), coroborate cu  

                                                      
1 Vezi fortificațiile medievale de la Lipova și Lipovița și cea din prima epocă a fierului de la 
Lipovița-Coasta rea, pe malul stâng al Mureșului (Pădureanu, 1989, p. 268sq.; Rusu, 2005, p. 
523, 536-537; Kosa, Hațegan, 2012, p. 22-29). Pe malul drept al Mureșului, la Șoimoș, exista 
o fortificație dacică (sec. I îHr‒I dHr) suprapusă de cetatea medievală (Rep. Arh. Ar., 1999, p. 
79-80). 
2 Pădureanu, 2013, p. 150. 
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Fig. 1. Localizarea descoperirilor arheologice de epocă romană în zona Defileu-
lui Mureșului la Lipova și împrejurimi (jud. Arad). 1. Neudorf-Ferma zootehnică; 
2. Neudorf-Izlaz; 3. Chesinț-val "roman"; 4. Neudorf-Pârâul Roșia; 5. Chesinț-
fortificația de lângă val; 6. Cladova-Gura văii; 7. Cladova-Dealul Cetate; 8. Lipo-
va-Dealul Lipovița; 9. Zăbalț-Valea Poitocelului; 10. Bata-Zăbalț; 11. Agrișu Mare- 

Morminții cailor; 12. Săliște-Petriș. 

detaliile de planimetrie, ne-au permis constatarea unor elemente specifice arhitecturii 
militare romane prezente la fortificația de pământ. Laturile ei sunt diferit păstrate, cea 
de nord fiind cea mai bine conservată. Se observă valul bine, și cel exterior și interior. 
Cel exterior nu prezintă nici o întrerupere, probabil poarta având un pod (Fig. 3). Latu-
ra de vest este mai puțin vizibilă, fiind afectată de arături. Valul de pământ este destul 
de aplatizat, iar șanțul exterior aproape colmatat (Fig. 2; Fig. 4). Valul prezintă spre 
exterior o pantă mai abruptă, care spre interior e mai lină, lucru constatat și pe latura 
de nord.  

Exact la jumătatea laturii de vest apare destul de clar, numai pe imaginea sate-
litară din 4.03.2012, un element definitoriu de arhitectură militară romană. Este vorba 
de prezența unei clavicule complexe, interioară și exterioară, care asigură - credem - 
apartenența fortificației la epoca romană, mai precis perioada războaielor dacice și peri-
oada imediat următoare. Asupra detaliilor legate de această surprinzătoare descope-
rire vom reveni mai târziu.  

Latura de sud a fortificației apare numai ca o ușoară denivelare pe teren. În 
schimb, pe imaginea satelitară Google Earth din anul 2012, putem sesiza o posibilă 
claviculă exterioară și exact la jumătatea laturii un posibil turn de poartă (5,50 m). Pe 
latura de est valul și șanțul au fost aproape în întregime nivelate. Nu este sesizabilă 
nici pe teren, nici pe imaginea satelitară Google Earth, cu excepția unei structuri foar-
te asemănătoare ca formă și dimensiune cu clavicula exterioară de pe latura de vest, 
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Fig. 2. Neudorf-Ferma zootehnică. Imaginea satelitară Google Earth (2012) a for-

tificației de pământ; 1‒4. Săgeata indică locul porților cu clavicule; 
5. Structură de pământ (40 × 40 m). 

 
Fig. 3. Neudorf -Ferma zootehnică. Imagine foto a laturii de nord și o porțiune 
din latura de vest a fortificației; Săgeata indică: 1. valul de pământ; 2. șanțul. 

care este exact la jumătate laturii de est (Fig. 2/1; Fig. 5). 
În interiorul fortificației, la cel puțin trei colțuri, ar fi putut exista turnuri de 

pământ și lemn. De asemenea, pe imaginea satelitar se mai observă, mai mult sau mai 
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Fig. 4. Neudorf-Ferma zootehnică. Imagine foto a valului și a șanțului  

destul de aplatizate. 

puțin clar, o serie de substructuri dreptunghiulare, alipite (14 × 4 m), circa șapte, care 
cad perpendicular pe latura de nord a fortificației. În interiorul lor se observă structuri 
circulare cu diametrul de aproximativ 3,8 m. La jumătatea laturii de nord, în interior, 
există o structură semicirculară interpretată de către noi ca o posibilă claviculă interi-
oară (Fig. 5/B).  

Ceea ce atrage atenția în mod deosebit este prezența exact în centrul fortifica-
ției a unei structuri pătrate (13 × 13 m), încadrată de două rânduri de valuri de pământ 
se pare. Aproape alipită jumătății sud-vestice a laturii de vest, se observă o structură 
dreptunghiulară (29 × 25 m) încadrată cu două rânduri de valuri de pământ (?) late de 
numai 2 m (Fig. 5/B/6). 

La 50 m est de fortificația descrisă se poate observa, numai pe imaginea sate-
litară Google Earth din 2012, o structură de pământ cu val lat de 8 m, 40 m × 40 m, 
cu colțurile rotunjite și orientarea laturilor pe direcția punctelor cardinale principale 
(Fig. 2/5). Pe latura de sud există se pare o poartă cu deschiderea de cca. 5,5 m. Spre 
interior, poarta are o amenajare sub formă de arc de cerc. Deasupra colțului de nord-
est a fortificației mari (86 × 86 m) este vizibilă o structură circulară (?) din piatră (?). 

2.2. Neudorf-Islaz 
La nord de stația CFR Neudorf, pe izlazul satului, este vizibilă pe imaginile 

satelitare Google Earth o structură de piatră, dreptunghiulară (30 × 23 m) de care este 
alipită o alta mai mică (13 × 7 m). În interiorul celor două structuri din piatră se pot 
vedea compartimentări circulare, dreptunghiulare, greu de interpretat. Pe teren, cele 
două structuri, nu sunt sesizabile, în schimb apar pe imaginile satelitare Google Earth 
(46°04′53.74″ N; 21°36′47.05″ E, cota 121 m -Fig. 6/A). La 75 m nord-vest de acest 
obiectiv, se găsesc – vizibile numai pe imaginile satelitare Google Earth ‒ structuri de 
pământ (?) dreptunghiulare, ori posibil compartimentări a unei clădiri mai mari (20 × 
20 m) (Fig. 6/B). Vegetația extrem de bogată nu permite observații și există pericolul 
real al prezenței viperelor; în urmă cu 6‒7 ani, un locuitor din sat fiind mușcat. 
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Fig. 5. Neudorf-Ferma zootehnică. A. Fragment ceramic de factură romană, apar-
ținând unui castron (1); monedă romană (denar) de la Antoninus Pius (2). B. Schi-
ța fortificației: 1. șanțul și valul; 2. porți cu clavicule; 3. Turnuri de colț, Tp.- tur-
nuri de poartă; 4. structuri rectangulare de pământ? (barăci?); 5. structură cir-
culară; 6. structură pătrată, delimitată de valuri înguste de pământ, plasată cen- 

tral; 7. construcție rectangulară din pământ?; 8. drum antic? 
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Fig. 6. Neudorf-Izlaz. Imagine satelitară Google Earth; A. structura de piatră (fun-
dația “propugnaculum”-lui; B. detaliile de planimetrie a structurii de pământ din 

apropiere punctului A. 

 
Fig. 7. Chesinț. A. Fortificația patrulateră de pământ; 1. posibilă claviculă exteri-
oară. B. Valul "roman" cu cele trei valuri înguste (2) din latura de vest al valu-
lui. 
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Fig. 8. Chesinț - fortificația de pământ atașată valului "roman" pe latura de est, 
prin construirea a trei valuri, două perpendiculare, unul paralel cu fortificația 

lineară. A. 2, 3, 4 -valurile adăugate. 
B. Movila Huncă cu o fortificație hallstattiană. 

2.3. Chesinț-valul "roman" 
Valul "roman" din pământ, cel mai estic dintre cele care brăzdează și teritoriul 

județului Arad, intră în județ pe la limita sudică (46°00′33.47″ N; 21°32′34.35″ E) și 
se îndreaptă spre nord-est pe lângă satul Chesinț, pe primele înălțimi ale Podișului Li-
povei, spre Mureș. Acest segment măsoară 13,6 km. Pe lângă satul Neudorf trece pe la 
sud-vest, pe izlazul localității. La nord, spre gura văii Cladovei, dispare în lunca inun-
dabilă. În zona satului Neudorf, pe teren, nu este vizibil, decât pe imaginile satelitare 
Google Earth.  

2.4. Chesinț-Structura de pământ 
La 670 m sud de localitatea Chesinț și 57 m nord-est de valul "roman" de est, 

am semnalat3 o structură de pământ, pătrată (72 × 72 m), cu val de pământ lat de 4 m 
și șanț exterior. Orientarea laturilor este pe direcția punctelor cardinale principale, cu 
o ușoară deviere nord-vest, sud-est. Pe latura de vest, la jumătatea ei, există o întreru-
pere a valului (poartă?) și o posibilă claviculă exterioară (Fig. 7A /1). Coordonate geo-
grafice: 46°02′06,72″ N; 21°34′23.40″ E, cota 172 m. 
 

                                                      
3 Pădurean, 2016, p. 203, Fig. 2/3. 
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Fig. 9. Neudorf-Pârâul Roșia. Valul de pământ cu șanț (1, 2, 3), care delimitează 

botul terasei (A), de unde provin numeroase artefacte romane. 

2.5. Neudorf-Pârâul Roșia 
La 1,9 km vest de localitatea Neudorf, între DJ 682 și DJ 691, pe o terasă înaltă, 

limitată la nord de lunca Mureșului, iar la sud-est de pârâul Roșia, se găsește situl arheo-
logic complex denumit Neudorf-Pârâul Roșia (Fig. 9). De aici provin, descoperite în 
arătură, de-a lungul timpului, destul de numeroase artefacte romane de sec. II‒IV dHr4. 
Un sector de platou a fost fortificat cu val de pământ și șanț5. 

2.6. Lipova-Lipovița (Coasta rea) 
În amonte de orașul Lipova, pe Dealul Lipovița, situat pe malul stâng al râului 

Mureș, chiar în Defileul Lipovei, semnalăm o structură de pământ cu val, șanț exterior 
și colțuri rotunjite (82 × 82 m). Fortificația este vizibilă numai pe imaginea satelitară 
Google Earth din 25.10.2013 (46°05′53,26″ N; 21°44′28.37″ E, cota 214 m). Valul de 
pământ măsoară în jur de 6‒7 m, iar șanțul 5 m. Sunt vizibile patru porți cu o deschi-
dere de cca. 5,5 m. La colțuri se pare că au existat turnuri (?), cel din colțul sud-vestic 
apare mai clar. Suprafața fortificației este acoperită de vegetație bogată împiedicând 
observații mai clare și mai detaliate (Fig. 10). 

2.7. Cladova-Dealul Cetății 
Din situl arheologic complex de la Cladova-Dealul Cetății provin materiale 

arheologice de epocă romană: cărămizi romane fragmentare, ștampilate - Legiunea 
XIII Gemina de la Apulum și cohorta II Flavia Commagenorum staționată la Micia, 
                                                      
4 Vasiliev, Hügel 1999, p. 88; Pădurean, 2010, p. 179-184. 
5 Pădureanu, 1987, p. 29-31, Fig. 2. 
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Fig. 10. Dealul Lipovei cu fortificația de pământ, patrulateră cu patru porți  

(v. săgeata) și turnuri? la colțuri (*). 

fragmente de conducte de apă, fragmente ceramice romane, inclusiv terra sigillata6. 
2.8. Valea Cladovei 
Pe malul drept al Văii Cladova, la gura văii, pe o pantă, am semnalat o structură 

de pământ cu val lat de 18 m (100 × 100 m), coordonate geografice: 46°06′26.04″ N; 
21°38′45.73″ E, cota 152 m. Starea de conservare este foarte slabă. Nu sunt sesizabile 
nici șanțul exterior și nici alte detalii7 (Fig. 11/B-I). 

2.9. Agrișul Mare-Morminții cailor 
În partea de nord-vest a localității Agrișul Mare, în apropiere de locul cunoscut 

sub numele “Morminții cailor”, într-o zonă piemontană, am descoperit, inițial pe ima-
ginea satelitară Google Earth (17.10.2011), apoi pe teren (46°16′31.92″ N; 21°43′57.49″ 
E, cota 241 m), o structură de pământ cu val (18 m) și șanț (5 m) având dimensiunea 
117 × 86 m. În interiorul structurii se află dispusă, aproape central, o altă structură din 
pământ (42 × 42 m), delimitată de valuri late de 4 m. Cel puțin două porți sunt vizibile 
la această fortificație. Una se observă pe jumătatea laturii de est și are o deschidere de 
4,5 m. De la poartă spre interior pornește un drum spre centrul structurii mici incluse 
în cea mare, continuând spre latura de vest. O altă poartă este vizibilă la jumătatea latu-
rii de nord, având tot cam 4,5 m. Nu excludem existența și a altor porți dar și a unor 
turnuri (colțul de nord-est, pe val). Pe teren detaliile de planimetrie nu oferă nimic în 
plus, principalele detalii ni le oferă imaginea Google Earth (Fig. 14). Starea de conser-
vare a fortificației este extrem de slabă datorită tasării solului. 

2.10. Seliște-Petriș 
La sud de satul Seliște, com. Petriș, aproape de vărsarea pârâului Seliște în 

pârăul Petriș (46°01′29.72″ N; 22°23′32.92″ E, cota 162 m) am semnalat o structură  

                                                      
6 Hügel, 1996, p. 73-76; Rep. Arh. Ar., 1999, p. 56. 
7 Pădurean, 2017, p. 773-774, Fig. 9/2.  
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Fig. 11. Schița fortificațiilor de la: A. Zăbalț-Valea Poitocel: I-incinta mare; II-
incinta mică; 1-valul de pământ; 2-poarta de vest; 3-drum spre pârâu; 4-tur-
nuri de colț; 5-structură circulară; 6-structură semicirculară (posibil element 
defensiv) din fața porții de est (?); 7‒8 clavicule; B. Cladova-Gura văii: I-fortifica 
ția de pământ, pătrată, suprapusă de o alta triunghiulară (II); C. Agrișu Mare-
Morminții cailor: I- incinta mare; II-incinta mică; 1‒2 valul și șanțul exterior; 
3-poarta de est cu o structură de pământ circulară; 4. Poartă ?; 5. element defen-
siv (?); 6. turn de colț. D. Seliște-Petriș: I-incinta mare; II-incinta mică; 1‒2 porți 

cu clavicule interioare și exterioare. 
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Fig. 12. Imaginea satelitară Google Earth (31.03.2019) a fortificațiilor de la Zăbalț-
Valea Poitocel: A‒B cele două fortificații: 1. valul de pământ al fortificației mari; 
2. valul de pământ al fortificației mici; 1, 3. drumul care iese de la poarta de vest, 

spre pârâu. 

pătrată de pământ (128 × 128 m) cu val lat de 18 m8. Starea ei de conservare este foar-
te slabă și datorită solului mlăștinos. Nici pe imaginea satelitară Google Earth vizibi-
litatea ei nu este prea edificatoare (4.07.2014). Orientarea laturilor este nord-sud, est-
vest, cu o ușoară deviere nord-vest, sud-est. În interior, asimetric, se observă o struc-
tură pătrată (52 × 52 m) cu val de pământ lat de 4 m. Pe latura de vest există se pare 
o poartă de 5,5–6 m protejată în interior de structură de pământ în formă de U, cu o 
deschidere de 30 m (claviculă?). Pe latura de sud, la jumătatea ei, există o structură 
de pământ ‒ poartă credem ‒ încadrată de două structuri posibil clavicule, interioară 
și exterioară (Fig. 11/D). 

2.11. Zăbalț-Valea Potocel 
În partea de nord-est a localității Zăbalț, situată în nordul Podișului Lipovei, 

în stânga DJ 682 Lipova ‒ Bata ‒ Căpâlnaș, pe Valea Potocel, pe malul stâng, semna-
lăm o structură de pământ dublă (46°00′55.63″ N; 21°56′09.79″ E, cota 193 m). Este 
vizibilă numai pe imaginea satelitară Google Earth (31.03.2019). Pe teren, datorită vege-
tației abundente nu se pot deocamdată preciza alte detalii de planimetrie. Structura 
de pământ cu dimensiunea de 118 × 87 m este delimitată de un val de pământ lat de 
9‒10 m, fiind mai clar vizibil cel de nord și vest. Despre șanțurile însoțitoare nu putem 
preciza deocamdată nimic.  

                                                      
8 Pădurean, 2017, p. 772-773, Fig. 2, 9/1. 
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Fig. 13. Bata-Zăbalț "Drumu Petrare", drum de piatră pe creastă între dealul 
Camenița și Gomila roșie. A‒B segmentul de drum (săgeata indică schimbarea de 

direcție în unghi). 

 
Fig. 14. Agrișu Mare-Morminții cailor. Fortificația de pământ. 

Imagine satelitară Google Earth (2011). 

Orientarea laturilor urmărește punctele cardinale principale cu o mică deviere 
nord-est, sud-vest. La mijlocul laturii de vest, o întrerupere a valului ne sugerează pre-
zența unei porți de 6‒6,5 m și a unui drum lat de cca. 5 m, care coboară spre vest, la 
pârâu. Spre est, de la poartă, străbate lungimea structurii spre o posibilă poartă pe latura 
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de est. La colțuri, par a fi existat turnuri mai vizibile la trei din ele. În interiorul struc-
turii de pământ descrise mai sus este vizibilă o doua structură de pământ (?) (50 × 50 m) 
cu val lat de cca. 5 m, latura ei de est fiind suprapusă peste mijlocul laturii de est a struc-
turii mari. În interiorul structurii mici, pe latura de sud, este vizibilă în interior o cons-
trucție (?) pătrată, posibil turn de poartă. Pe latura de est, acolo unde spuneam că ar 
putea fi o poartă, simetrică cu cea de vest, la 17 m în exterior, se poate observa un deta-
liu, o structură semicirculară de pământ cu diametru de 26 m, credem un element de 
protecție a porții. La exteriorul celor două structuri descrise se observă slab și alte de-
talii riscant de interpretat (vezi Fig. 11/A; 12). 

2.12. Drumul Petrare 
Între localitățile Zăbalț și Bata, aflate pe traseul DJ 682, la 960 m nord de acest 

drum, urmând drumul de creastă al Dealurilor Lipovei, se găsește pe ridicarea topogra-
fică militară franciscano-iozefină, dar și pe hărțile moderne, semnalat un drum pietruit 
denumit “Drumul Petrare”. Pe hartă sunt patru segmente, care însumează cca. 2,3 km. 
Este vizibil pe hartă de la Dealul Camenița până la vârful “Gomila roșie”9 (Fig. 13). 

3. Precizări-Discuții 
3.1. Neudorf-Ferma zootehnică 
Structura de pământ în discuție ne-a atras atenția prin detaliile de planimetrie, 

dar și prin vizualizarea imaginilor Google Earth, încă din anul 2013. Afirmam atunci 
că dintre structurile prezentate ca posibil romane aceasta ar fi cea mai credibilă10.  

Și credem că nu ne-am înșelat. Recent am reluat cercetările de suprafață și vizu-
alizările imaginilor satelitare în amonte dar mai ales în aval de Defileul Mureșului la 
Lipova. Aceasta ne-a permis unele reconsiderări ale unor date legate de dimensiunea 
unor structuri de pământ, dar și de unele detalii, care ne-au scăpat inițial.  

Astfel, două descoperiri foarte importante legate de structura de pământ de la 
Neudorf ne-au eliberat de temerea că acea fortificație ar putea să fie un cimitir delimi-
tat cu șanț și val aparținând sfârșitului de sec. XVIII, început de sec. XIX11. Este vorba 
despre existența pe latura de vest a unei porți cu claviculă complexă, precum și a unei 
monede romane (Fig. 5/A,2), denar de la Antoninus Pius (sec. II dHr), găsită în interi-
orul fortificației, la suprafață. Dacă adăugăm la aceste constatări și celelalte din interi-
orul fortificației (turnuri de colț, alte porți cu clavicule, structuri de pământ dreptun-
ghiulare - amprenta unor barăci (?), structuri circulare etc.), atunci putem afirma că 
avem o fortificație de pământ și lemn aparținând epocii romane în Dacia (sec. II‒III 
dHr), la limita dintre un burg mare și un castru mic. 

Element al arhitecturii militare romane, clavicula este caracteristică secolelor I 
îHr și începutului de secol II dHr12. Prezența acestui element în structura fortificației 
de la Neudorf credem că clarifică apartenența la lumea romană, dar și la perioada de 
construire și utilizare - probabil primul deceniu al secolului II dHr. 

                                                      
9 Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1869‒'87). 
10 Pădurean, 2013, p.150. 
11 Vezi cazul "fortificației" de la Bârzava și poate cel de la Secusigiu-cimitirul Borconi. Vezi 
supra nota 11. 
12 Teodor, Pețan, Berzovan, 2013, p. 27, nota 54. 
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Cea mai clară și sugestivă imagine a claviculei o avem pe latura de vest (Fig. 
2; Fig. 5/B). Este un tip de claviculă dublă, complexă; una interioară, alta exterioară. 
Cea interioară are forma unui sector de cerc (arc de cerc) cu curbura spre interior. Lăți-
mea este apreciată la 3,5 m. Probabil avea structura unui zid cu pereții din lemn și inte-
riorul din pământ (cu pietriș?) bătut cu maiul. La capetele claviculei interioare sunt 
vizibile ‒ mai ales la cel de sud ‒ două structuri, probabil foste turnuri din pământ și 
lemn (4,5 × 4,5 m). Deși pare că această claviculă a fost situată pe valul de pământ al 
fortificației, înspre exteriorul ei, o porțiune din val împreună cu șanțul însoțitor lipsesc 
(discutăm despre imaginea satelitară!). Distanța (pe coarda) dintre capetele claviculei 
‒ fără structurile de pământ (turnuri?) ‒ atinge 16 m. De pe latura de vest a turnului 
sudic pornește oblic un zid de lemn și pământ lat de cca. 1,70 m, care se leagă de clavi-
cula exterioară, având forma literei Omega (9 × 7,5 m), structură realizată, credem, tot 
din zid de lemn cu interior din pământ bătut (?), lat de cca. 1,70 m. Nu reiese clar pe 
unde se pătrunde în interiorul fortificației, probabil exista o poartă între unul dintre tur-
nuri și capătul de nord (?) al claviculei interioare. 

La jumătatea laturii de nord, la interior, este vizibil un arc de cerc,o structură 
din pământ – se pare ‒ cu capetele sprijinite pe val, coarda arcului având 16 m. Socotim 
această structură o claviculă interioară. În zona curburii maxime, la exterior, există o 
structură pătrată (7 × 7 m), unde se observă un posibil turn în zona de pătrundere în 
interiorul fortificației. Întrucât în dreptul claviculei interioare șanțul nu lipsea, credem 
că exista un pod de lemn. La capătul de nord al lui se observă o structură sub forma 
unui arc de cerc, posibil o măsură de protecție a lui.  

3.2. Neudorf-Izlaz 
Fundația din piatră, lată de 1,50 m a unei clădiri este vizibilă pe izlazul satului. 

Întrebarea care se pune este: se poate lega ea de acel propugnaculum pomenit la sfâr-
șitul secolului al XIX-lea? Nu cumva informația se referea la structura dreptunghiu-
lară semnalată de noi în apropiere? S-a afirmat că fundația din piatră ar putea fi legată 
de existența în acel loc a unei biserici de la sfârșitul Evului Mediu13. Noi credem că 
mai degrabă aparține epocii romane. Afirmația unui localnic că acolo ar fi fost “un 
grajd al unui grof” nu poate fi luată în considerare. 

3.3. Neudorf-Pârâul Roșia 
Materialul arheologic salvat din situl arheologic de la Neudorf- Pârâul Roșia 

ridică problema tipului de așezare din care provine. O reconsiderare recentă a formei 
și a încadrării cronologice a fortificației de la Neudorf-Pârâul Roșia, încadrată inițial 
în Ha C14, ne determină să acceptăm ideea că ea ar putea aparține epocii romane. În 
plus, în zona inundabilă a pârâului Roșia am sesizat posibile structuri, care merită stu- 
diate.  

3.4. Chesinț-Valul "roman" (Iarcul) 
Valul de pământ denumit de localnici “Iarcul” este mai clar și bine păstrat la 

sud-est de satul Chesinț, jud. Arad. Are la bază o lățime de 16 m și numai aici, din câte 
cunoaștem, are în partea de vest încă trei valuri de pământ puțin late (3,5 m) însoțite de 

                                                      
13 Luca, 2010, p. 180-181, 2a, 5a. 
14 Supra nota 6. 
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șanțuri intermediare (Fig. 7/B 2). La coordonatele 46°02′05.80″ N; 21°34′16.86″ E, cota 
169 m este vizibil un val de pământ lat de ~16‒17 m și lung de 63 m, care cade perpen-
dicular pe valul "roman". La 138 m vest de primul se observă mai greu al doilea val 
de aceleași dimensiuni, care cade puțin oblic pe valul "roman". Dacă drumul de țară, 
care este paralel cu valul de est, maschează un al treilea val, cum credem noi, atunci 
avem alipită o fortificație ad-hoc, trapezoidală (152 × 86 × 105 × 86 m). Legat de for-
tificația de pământ (72 × 72 m) semnalată de noi la 53 m nord-est de val, facem pre-
cizarea că pe latura de vest se observă o "poartă" cu deschiderea de 6 m, iar la exterior, 
deasupra ei, un arc de cerc, interpretat de noi ca posibilă claviculă exterioară (Fig. 7/1). 
Se pune întrebarea dacă putem atribui structurile de pământ de mai sus epocii romane.  

Nouă ni se pare că cele două structuri de pământ, cea lineară – valul estic și cea 
mică patrulateră, au fost ridicate în aceeași perioadă. Să fi aparținut fortificația păt-
rată din apropierea valului, corpului de armată roman însărcinat cu realizarea valului? 
Să fi servit fortificația de pe val (Fig. 8/A 1‒4) ca și castru de marș ad-hoc utilizat și 
mai târziu în al doilea război dacic, iar valul venind de la Dunăre să fi fost utilizat și 
ca rambleu (via terrena) de trupele romane? Faptul că la sud de râul Mureș, pe malul 
stâng, valul estic se oprește în fața Văii Cladovei, aflată pe malul drept al râului, ni se 
pare semnificativ15. 

3.5. Lipovița-Coasta rea 
Structura pătrată de pământ (82 × 82 m) cu val și șanț, patru porți și turnuri la 

colțuri, prin forma și dimensiunile ei, nu excludem să aparțină epocii romane. Ar con-
trola exact zona Defileului Mureșului la Lipova. Este adevărat că în jur se găsesc for-
tificații și din alte epoci, inclusiv moderne (lucrări genistice), dar nu avem informații 
că ar aparține acestora. 

3.6. Cladova-Gura văii Cladovei 
Structura de pământ (100 ×100 m) se află pe malul drept al pârâului Cladova, 

la 380 m de situl arheologic de la Cladova-Dealul Cetății. După aspect și dimensiune 
poate fi o fortificație, o tabără militară, pe care au folosit-o poate romanii înainte de 
atacul asupra fortificației dacice, care exista pe Cladova-Dealul Cetății la începutul 
celui de-al doilea război dacic. Nu este lipsită de importanță informația de la localnici 
că la mică adâncime, în pământ, pe locul fortificației de la Cladova-Gura văii apar bul-
gări de lut vitrificat de la incendierea unei structuri lemnoase. Facem precizarea că 
recent am constatat pe imaginea satelitară faptul că fortificația pătrată de aici supra-
pune o altă structură de pământ, elipsoidală, ceva mai mare, probabil din altă epocă 
(Fig. 11/B). 

3.7. Cladova-Dealul Cetății 
Valorosul material arheologic roman descoperit în situl arheologic complex 

prin săpături arheologice sistematice constituie un reper în studiul nostru preliminar. 
El confirmă faptul că pe locul respectiv exista în epoca romană un punct de control pe 
valea Mureșului, în special pe malul drept al râului. Chiar dacă – deocamdată ‒săpă-

                                                      
15 Construcția valului ar fi putut să continue în al doilea război dacic, când trupele romane vor 
trece râul Mureș inițiind operațiuni militare. Un segment din același val se află la vest de satul 
Zarand, îndreptându-se spre nord. 
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turile n-au pus în evidență o construcție romană (materialul arheologic fiind reutilizat 
la zidurile clădirii medievale), acest material salvat provine din acel loc fiind folosit 
acolo, înainte de reutilizare. După distrugerea prin incendiere a fortificației dacice, ro-
manii, sesizând importanța strategică a punctului, au ridicat o fortificație, probabil un 
burg mic sau cel puțin un turn. N-am exclus cu totul nici faptul ca însuși incinta forti-
ficației dacice s-o fi reutilizat la început ca un castru de marș în acțiunile militare de 
pe valea Mureșului ori poate în zone apropiate (Țara Zarandului)16. 

3.8. Zăbalț-Valea Potocelului 
Imaginea satelitară Google Earth (2019) ne oferă destul de clar o structură de 

pământ dreptunghiulară (116 × 87 m) încadrând o altă structură mai mică (50 x 50 m) 
alipită laturii de est. Cele două structuri reprezintă, credem, două fortificații de pământ 
și lemn, nesemnalate. O situație similară întâlnim la Tibiscum; o fortificație mai mică, 
un castellum, inclusă într-o fortificație mai mare, cea mică dezafectată ulterior17. Până 
și dimensiunile sunt apropiate de cele de la Tibiscum. Prezența unor elemente consta-
tate în cazul fortificațiilor de la Zăbalț ‒ val de pământ, cel puțin două clavicule, trei 
(?) turnuri de colț ‒ ne determină să credem că structurile în discuție pot fi atribuite 
arhitecturii militare romane. Credem că fortificația mică a fost prima construită. Nu 
este lipsit de importanță faptul că în apropiere, la Bruznic sunt semnalate monede ro-
mane de secolul II dHr18. 

3.9. Zăbalț-Bata-"Drumu Petrare" 
Prezența unui drum pietruit în acea zonă semnalat pe hărțile austriece atrage 

atenția de la început (Fig. 13). Dacă n-a fost semnalat pe Josephinische Landesaufnah-
me (1786) se datorează faptului că la acea dată nu erau consemnate prea multe detalii. 
După aspect, după traseu (urmând creasta dealului), el ar putea aparține epocii romane. 
Ar putea fi un sector din drumul roman între Bulci19 ‒ Bata20 ‒ Zăbalț ‒ Lipova ‒ Neu-
dorf? 

3.10. Agrișu Mare-Morminții cailor 
Fortificația patrulateră de pământ (117 × 86 m) de la Agrișu Mare ridică prob-

leme interesante. Construirea ei poate fi legată de două epoci: cea romană și Evul Me-
diu. Este ea o fortificație medievală, care precede construirea cetății din piatră de pe 
Cioaca Agrișului Mare?21 Este ea un castru mic de marș utilizat de trupele romane în 
al doilea război dacic, incendierea așezării dacice de la Agrișu Mare-pârâul Valea Mare 
fiind o dovadă în acest sens?22 

3.11. Seliște-Petriș 
Structura patrulateră de pământ (128 × 128 m) este fără îndoială o fortificație 

plasată strategic la confluența pârâului Seliște cu valea Petrișului, la gura văii Petrișului, 

                                                      
16 Pădurean, 2013, p. 149. 
17 Benea, 2018, p. 34-35, Fig. 1. 
18 Rep. Arh. Ar., 1999, p. 46: Bruznic-2. 
19 Barbu, Hügel, 1999, p. 47-48. 
20 Răuț, Bozu, Iaroslavszky, 1977, p. 140.  
21 Roz, Kovach,1997, p. 7; Pascu, 1979, p. 251. 
22 Pădurean, Berzovan, 2011, p. 31-45. 
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nu departe de râul Mureș. Plasată astfel putea să supravegheze accesul pe valea Petri-
șului, dinspre valea Crișului Alb, spre Mureș, dar și pe valea Mureșului, atât în amonte 
cât și-n aval. Cu unele rezerve putem atribui fortificația epocii romane. Descoperirea 
unui artefact roman de sec. II dHr (fibulă fragmentară din bronz) la mică distanță de 
latura estică a fortificației pare să confirme supoziția noastră23. Detaliile de planime-
trie descoperite de noi recent pe imaginea satelitară Google Earth, care încă necesită 
verificarea pe teren, la gura văii Petrișului, pot oferi răspunsuri la întrebările legate de 
acest obiectiv arheologic24. 

4. Concluzii  
La capătul prezentării acestui studiu preliminar legat de aria și intensitatea 

prezenței Imperiului roman în zona în discuție, coroborând datele mai vechi cu cele 
obținute de noi, putem avansa anumite concluzii, limitate de caracterul cercetării noas-
tre: 
■  Existau în epoca romană, la gura Defileului Mureșului – Lipova în aval, pe ambele 
maluri ale râului Mureș, câte o fortificație romană (turn? burg? la Cladova-Dealul Ce-
tății; burg mare? castru mic? la Neudorf-Complexul zootehnic). 
■  Structura de pământ și lemn de la Neudorf-Ferma zootehnică este fără îndoială o 
fortificație romană. Dacă prezența unei monede romane descoperite în interior (denar 
de la Antoninus Pius) sau fragmentul de vas (castron) de factură romană ar fi putut să 
fie întâmplătoare, sistemul de porți cu claviculă (mai ales la poarte de vest) ne asigură 
apartenența acestei fortificații la arhitectura militară romană. Ar fi riscant, fără o cerce-
tare invazivă, să interpretăm toate detaliile apărute pe imaginea satelitară de acolo. 
■  Asocierea celor două fortificații romane cu valul "roman" estic din seria celor trei 
care străbat Banatul de la sud, de lângă Dunăre, până pe malul stâng al Mureșului și 
chiar mai departe25 nu este întâmplătoare. Valul zis "roman" are șanse curând să fie 
scris fără ghilimele. Pe lângă rolul său de a delimita un teritoriu intrat deja în arealul 
acțiunilor militare ale Imperiului roman la sfârșitul primului război dacic, suprave-
gheat și controlat ferm, el avea și rolul de a bara intrarea dinspre vest a zonei Defileu-
lui Lipovei. Asigurând malul stâng al râului, el constituia și o bază de atac în al doilea 
război dacic (105‒106 dHr), prin afluirea trupelor romane de la Dunăre până la Mureș, 
utilizându-l ca un veritabil via terrena (drum de pământ)26. Acest val ne sugerează și 
una din direcțiile de înaintare ale armatei romane spre teatrul de război. Noi conside-
răm că fortificația romană de la Neudorf și valul "roman" estic erau deja construite la 
sfârșitul primului război dacic (eventual valul putea fi construit spre începutul anului 
103 dHr în perioada de relativă acalmie). 
■  Prin trecerea râului Mureș pe malul drept în al doilea război dacic (105 dHr), armata 
romană a desfășurat operațiuni militare atât în aval cât și-n amonte de Lipova. Punctele 
fortificate de la Păuliș-Dealul Bătrân, Cladova-Dealul Cetății, Șoimoș-Cetate, Vără-

                                                      
23 Pădurean, 2017, p. 773, Fig. 9B. 
24 Vom reveni cu amănunte concrete după verificarea locației. 
25 Pădurean, 2014, p. 357-358.  
26 Fodorean, 2006, p. 38. 
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dia de Mureș-Cetate, Săvârșin-Dealul Cetății, posibil și altele existente pe valea Mure-
șului, au fost incendiate și distruse27. 
■  Este posibil ca structura de pământ semnalată de noi la gura văii Cladovei, în dreap-
ta pârâului Cladova, să fi aparținut unității romane care a distrus cetățuia dacică din 
apropiere, de la Cladova-Dealul Cetate după aceea reutilizând-o ca bază de inițiere a 
unor atacuri în zone apropiate. Astfel fortificația de pământ de la Agrișu Mare-Mormin-
ții cailor, după suprafață, putea să aparțină corpului expediționar roman care a distrus 
fortificația dacică de la Cladova și care urcând pe valea Cladovei spre nord au ajuns 
la Agrișu Mare, incendiind și așezarea dacică de la Agrișu Mare-Pârâul Mare28. 
■  Speculând poziția strategică, romanii vor ridica o fortificație (turn? burg?) pe Dealul 
Cetății de la Cladova menită să supravegheze accesul atât pe valea Cladovei cât mai 
ales pe malul drept al Mureșului. 
■  Între cele două fortificații romane, aflate vis-a-vis, dar pe maluri diferite, Neudorf 
și Cladova, la relativ mică distanță (4,65 km) se putea comunica ușor prin semnale lu-
minoase în cazul pătrunderii unui inamic. Nu excludem ca la capătul de nord al valu-
lui "roman", care ajungea pe malul stâng al Mureșului în fața gurii văii Cladovei, să 
fi existat un pod de lemn sau măcar un simplu debarcader, care să faciliteze legătura 
dintre cele două puncte fortificate. 
■  Fortificația de la Neudorf de pe malul stâng al Mureșului se pare că inițial constituia 
o bază de atac a trupelor romane înainte de a trece la nord de Mureș în cursul celui de-
al doilea război dacic. Ulterior, după cucerirea Daciei, rolul ei se rezuma la asigurarea 
protecției unor așezări civile în amonte, cum ar fi cea de la Lipova29, dar și amortiza-
rea șocului unui atac prin surprindere venit din vest. Descoperirea unui aureus de la 
Augustus la Neudorf semnifică prezența unui mediu militar30. 
■  Fortificația semnalată de noi inițial la Neudorf-Pârâul Roșia31, după reconsiderarea 
formei și a dimensiunii, ar putea să fie atribuită epocii romane. 
■  Legătura "nodului de rezistență" (cele două puncte fortificate ‒ Neudorf și Cladova-
Dealul Cetate plus valul "roman") cu locuirea romană de la Bulci, pe malul stâng al 
Mureșului și alte localități în amonte, pare să se facă pe la sud-est de Lipova, pe la for-
tificația dublă, posibil romană de la Zăbalț-Valea Potocel, și de aici pe drumul pietruit 
(Drumul Petrare), probabil un segment de drum roman între Lipova – Bata, la Bulci. 
Un drum roman sigur între Micia (Vețel) și Partiskon (Szeged) nu este semnalat pe 
teren. Calea rutieră pare mai degrabă suplinită de avantajele căii fluviale (circulația 
pe râul Mureș). E posibil, totuși, să fi existat pe malul stâng al Mureșului măcar o via 
terrena, un rambleu de pământ, care e mai greu de observat pe teren datorită tasării 
ori a lucrărilor agricole.  
■  Este greu de crezut că Imperiul roman n-a utilizat avantajele circulației pe râul Mureș. 
Este dificilă descoperirea unor porturi sau simple debarcadere pe cursul inferior al Mure-

                                                      
27 Pădurean, 1990, p. 157-192; vezi și Berzovan, 2017. 
28 Pădurean, Berzovan, 2011, p. 40-41. 
29 Rep. Arh. Ar., 1999, p. 79-80, 4-5; Tudor, 1968, p. 59. 
30 Hügel, 1999, p. 24, nota 128-129. 
31 Pădureanu, 1987, p. 29-31, Fig. 2. 
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șului aparținând epocii romane32. Prezența unui canal lung de cca. 800 m și lat de 30 m 
lângă satul Cicir, canal care unea un vechi curs al Mureșului, poate un braț cu alt traseu 
al Mureșului aflat mai la sud într-o perioadă greu de precizat ridică probleme intere-
sante. Canalul nu este legat de regularizarea cursului Mureșului efectuate în secolul 
al XIX-lea. Pe malul canalului este reprezentată în a doua jumătate a secolului XVIII-
lea o structură de pământ (110 × 110 m)33. În apropiere ei, a existat o structură drept-
unghiulară din piatră, probabil un debarcader . Localnicii din satul Cicir s-au aprovi-
zionat cu piatra folosind-o la fundamentul caselor.  
■  Prezența porților cu clavicule, în special la fortificația de pământ și lemn de la Neu-
dorf este o dovadă clară a ridicării timpurii a fortificației34. 
■  În unele cazuri, urmele romane se suprapun peste o locuire dacică (sec. I dHr)35.  

Noi am prezentat în acest studiu preliminar o serie de structuri de pământ, for-
tificații, care ar putea fi atribuite, credem, epocii romane. Viitoare cercetări, inclusiv 
pe calea săpăturilor, vor aduce precizări legate de atribuirea sau neatribuirea lor epocii 
romane. 
  

                                                      
32 Timoc, 2003, p. 57-58; Timoc, 2006, p. 213-218. 
33 Vezi Josephinische Landesaufnahme (1782‒'85) -satul Cicir. 
34 Terrasson, 2006, on-line http://www.cesargaulois.fr/reflexions-periph/la-clavicule (10.09. 
2020). 
35 Pădurean, 2006, p. 214-239. 
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