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CU PRIVIRE LA ZONA DEFILEULUI MUREȘULUI ‒ LIPOVA
ȘI ÎMPREJURIMI ÎN EPOCA ROMANĂ (II)
Eugen D. Pădureanu*
* Colaborator extern al Complexului Muzeal Arad; padurean.eugen@yahoo.com
Abstract. The current study is closely related to the one the author recently published in ArheoVest, VIII (2020), which regards the Mureş-Lipova Gauge area and its surroundings during the
Roman period. To the archeological objectives presented as being of possible Roman origin,
other objectives, recently discovered on the Google Erath satellite imagery, are added. Certain
references relate also to those already published. Many of the archeological objectives previously
reported, have also been in-situ documented. Satellite images of certain earth structures with
external embankment and trench, of rectangular and circular shape, have been discovered (2021)
in: 1) Lipova-Lipova Hill (Dealul Lipova) (a) Lipoviţa-Coasta Rea, in the highest point (211
m), an agglomeration (3 – 4?) of joined earth structures forming a complex plane. (b) At the
Western end of the Lipova Hill, between I. Popovici Bănăţeanu Street and DJ 682 Road, on a
more elevated portion, an earth structure (50 × 35 m) with external embankment and trench can
be seen. 2) At the mouth of the Milova Valley, on the left bank of the Milova Brook, at the base
of the Capu Dealului Hill, close to DN 7, the satellite image reveals a circular earth structure
with external embankment and trench, joined with a quadrangular one. 3) Heading East, on the
right bank of the Mureş River, at the mouth of the Petriş Valley, on both sides of the valley entry, on the Southern frame of the Zărand Mountains, the satellite images reveal several rectangular and circular earth structures. On the Tămăşanului Hill three rectangular structures and
two circular structures can be found. On the left of the Petrişului Valley, on the Goinţi Hill, a
complex rectangular structure is visible, with pronounced rounded corners. 4) At the Eastern
end of Bruznic locality (the North of the Lipova Plane), on a slightly elevated triangular surface, limited by embankments, numerous earth structures (rectangular, circular) are visible on
the satellite images, some of them attached to the embankments. On site surveys of certain already noticed, possibly Roman, archeological objectives, have been carried out in Chesinţ and
Lipova-Lipova Hill. On the trail of the Eastern "Roman" embankment we can see earth structures attached to the embankment (at the border between Arad and Timiş counties).
Keywords: Lipova Gorge, Roman period, new earth structures, surveys.

1. Introducere

Prezentul studiu îl legăm de cel publicat în 20201, care se referă la zona defileului Mureșului-Lipova și împrejurimi în epoca romană. La obiectivele arheologice
prezentate ca fiind posibil de epocă romană, adăugăm acum altele, recent descoperite
pe imaginile satelitare Google Earth. Unele dintre obiectivele arheologice prezentate
1

Pădurean, 2020.
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Fig. 1. Județul Arad. Localizarea noilor descoperiri arheologice, posibil de epocă romană în zona Defileului Mureșului la Lipova și împrejurimi. Săgețile indică: 1. Lipova; 2. Milova; 3. Petriș; 4. Bruznic; 5. Chesinț; 6. Cicir.

anterior au fost verificate pe teren. Vom adăuga și unele precizări noi legate de acestea.

2. Punctele discutate
Imagini satelitare Google Earth ale unor noi structuri de pământ cu val și șanț,
rectangulare și circulare au fost observate la: 1) Lipova-Dealul Lipova; 2) Milova- Capul Dealului; 3) Petriș-Dealul Tămășanului și Dealul Goinți; 4) Bruznic-Est; 5) ChesințPe valul "roman"; 6) Cicir-Movila Nicoli (Fig. 1).
2.1. Lipova-Dealul Lipovei
a) În partea de est a Dealului Lipovei, pe promontoriul numit Lipovița-Coasta Rea, într-un punct dominant (cota 211 m), cu o bună vizibilitate spre est și sud, se observă pe
imaginea satelitară (10/2021) o aglomerare de patru structuri de pământ de dimensiuni
diferite (63 × 34 m, 54 × 28 m, 32 × 30 m, 18 × 18 m) alipite, formând o structură complexă (Fig. 2). La cca. 25 m spre est de aceasta se observă în pantă o altă structură de
pământ cu șanț și val (113 × 54 m). Coordonate geografice: 46°05′53.53″ N; 21°44′
35.94″ E.

Fig. 2. Lipova-Lipovița-Coasta rea.
Grup de structuri de pământ, rectangulare, cu val și șanț.
b) La capătul de vest al Dealului Lipova, între str. I. Popovici Bănățeanu și DJ 682, pe
rama dealului sus amintit, se observă pe imaginea satelitară Google Earth (10/2013)
o structură de pământ cu val și șanț (50 × 36 m). Coordonate geografice: 46°05′ 55.35″
N; 21°42′35.96″ E, cota 158 m (Fig. 3).
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Fig. 3. Lipova-Dealul Lipova (vest). Săgeata indică: 1) Structură de pământ,
rectangulară cu val și șanț; 2) Fundația unei clădiri(?) rectangulare.

Fig. 4. Milova-Capu Dealului. Săgeata indică: 1) structura de pământ circulară,
cu val și șanț; 2) structura de pământ patrulateră, cu val și șanț.
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2.2. Milova-Capu Dealului
În partea stângă a văii Milovei, pe panta sudică și estică a promontoriului "Capu
Dealului", se pot observa pe imaginile satelitare (3/2021) structuri de pământ circulare și patrulatere (Fig. 4). Pe latura de sud se pot observa:
a) o structură circulară de pământ cu val (9 m) și șanț (5 m) cu diametrul de cca. 100 m.
În partea de nord a acestei structuri, este alipită o altă structură de pământ (80 × 68 m).
Coordonate geografice: 46°05′35.41″ N; 21°48′20.80″ E, cota 162 m.
b) o structură de pământ cu diametrul de cca. 166 m, cu val de pământ lat de cca. 6 m,
este vizibilă la coordonatele geografice: 46°05′42.61″ N, 21°48′26,10″ E, cota 185 m.
c) Pe latura de est este vizibilă o structură de pământ cu val, de formă poligonală neregulată (90 × 142 × 46 × 44 × 140 m). Coordonate geografice: 46°05′55.14″ N; 21°48′
33.20″ E, cota 188 m.

2.3. Petriș-Gura văii
2.3.1. Petriș-Dealul Tămășanului
a) În dreapta văii Petrișului, pe Dealul Tămășanului (Fig. 5), un punct cu largă vizibilitate spre vest, sud și est, se observă pe imaginea satelitară (3/2019) două structuri rectangulare, alipite (105 × 65 m; 74 × 65 m) cu val de pământ lat de cca. 5 m. Coordonate geografice: 46°00′59.30″ N; 22°22′56.00″, cota 323 m.
b) La 500 m nord de cele două structuri alipite este vizibilă o altă structură de pământ

Fig. 5. Petriș-Dealul Tămășanului. Săgeata indică: 1) structuri de pământ, rectangulare, alipite; 2) structură de pământ circulară; 3) structură de pământ patrulateră, cu colțurile rotunjite din partea vestică a dealului (Fig. 5a).
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elipsoidală (140 × 72 m). Coordonate geografice: 46°00′55.43″ N; 22°22′ 27.83″ E,
cota 244 m.
c) În partea de vest a Dealului Tămășanului, în pantă, se observă pe imaginea satelitară (4/2019) conturul unei structuri de pământ (137 × 84 m) cu val lat de cca. 10 m
(Fig. 5a). Coordonate geografice: 46°00′
51.35″ N; 22°22′15.85″ E, cota 244 m.
Fig. 5a. Medalion-detalii cu fortificația
patrulateră de la Petriș-Dealul Tămășanului-Vest.
2.3.2. Petriș-Dealul Goinți
În partea stângă a văii Petrișului, la gura văii, pe Dealul Goinți se poate observa pe imaginea satelitară Google Earth (3/2020) o structură patrulateră de pământ cu
colțurile accentuat rotunjite (153? × 125 m). Coordonate geografice: 46°01′35.13″ N;
22°25′12.76″ E, cota 350 m. Valul de pământ măsoară 9‒10 m. Mai vizibile pe imaginea satelitară sunt laturile de sud și cea de est. Pe latura de est se poate observa, la jumătatea ei, o structură de pământ(?) (35 × 25 m). O treime din dimensiunea ei se găsește
în interiorul fortificației. Pe latura de sud a fortificației, aproximativ la jumătatea ei,
este vizibilă o întrerupere a valului, de aici pornind spre interiorul ei două valuri (?)
înguste, care încadrează un posibil drum până la o altă structură de pământ (30 × 22 m)
cu val lat de cca. 3,5 m. La exterior, în fața întreruperii valului - posibilă poartă - se
găsește o structură semicirculară, de pământ, sprijinită cu un capăt de val (posibil un
element de asigurare a porții?). De la "poartă" spre vest se observă o structură circulară (11 m), posibil turn (?) (Fig. 6). Din păcate, pe imaginea satelitară nu se pot face
alte precizări legate de laturile de nord și de vest din cauza vegetației.
2.4. Bruznic-Est
Localitatea Bruznic (com. Dorgoș) se găsește în Podișul Lipovei, la 18 km SE
de orașul Lipova. Cu ocazia unei periegheze în împrejurimile localității Bruznic (2010),
am constatat, între liziera satului Bruznic și DJ 86, un detaliu de planimetrie, care ne-a
atras atenția. Este vorba despre o porțiune de teren de formă triunghiulară, înălțată față
de restul terenului cu 3‒4 m. Dimensiunile terenului sunt: 250 × 190 × 180 m. Coordonatele geografice: 45°59′02.68″ N; 21°54′26.88″ E cota 262 m. Detaliile de planimetrie constatate nu erau concludente. Vizualizarea imaginilor satelitare Google Earth,
cea din 3/2020 (Fig. 7) în special, ne-a oferit o surpriză de proporții. Au apărut clar
imagini ale intervenției umane. Conturul triunghiular al suprafeței în discuție este subliniat de trei șiruri de valuri de pământ, înguste (2,5‒3 m), care însoțesc la interior un
al patrulea val de pământ mai lat (cca. 4 m). Se pare că aceste șiruri de valuri însoțesc
toate cele trei laturi (A‒B‒C ). În interiorul delimitat de valuri se observă numeroase
structuri de pământ (?), majoritatea rectangulare, de diverse mărimi. Aproape de centrul incintei, din punctul cel mai ridicat al suprafeței, marcat de o structură patrulateră
de pământ, pornesc radial spre laturi, valuri înguste de pământ. La vârfurile acestei
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Fig. 6. Petriș-Dealul Goinți. Săgeata indică: 1) valul din pământ al fortificației
patrulatere; 2) structura patrulateră din pământ plasată pe mijlocul laturii de E
(posibilă poartă); 3) posibilă poartă pe latura de S; 4) structură patrulateră
interioară.

Fig. 7. Bruznic-Est. Săgeata indică: 1) șiruri de valuri de pământ, înguste și
paralele; 2) val de pământ lat, interior; 3) posibile porți cu turnuri patrulatere;
4) structuri de pământ patrulatere sau circulare atașate valului de pământ la
interior; 5) structură patrulateră din pământ (?) intersectată de două valuri de
pământ înguste, dispuse rectangular (cota 262 m).
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structuri, se observă, la interior, alte structuri rectangulare sau circulare, de mici dimensiuni, sugerând o anumită funcționalitate. Pe valul cel mai lat se observă, la interior,
atașate alte structuri. Prezența a cel puțin două porți este sugerată de prezența unor detalii observate pe imaginea satelitară. Este cazul laturilor A‒C și B‒C, unde, la jumătatea lor, se observă niște detalii, poate prezența la interior a unor turnuri (?) (14 × 14 m), o
întrerupere a valului și o structură în formă de U larg, la exterior în fața presupuselor
porți. La interior, în unghiul format de latura A‒B cu latura A‒C, se observă niște detalii sugerând un sistem de apărare complex, dificil și riscant de interpretat.
2.5. Chesinț-Valul "roman" de est
La 4 km sud-vest de localitatea Chesinț, lângă limita de județ Arad‒Timiș, pe
valul "roman" de est se observă (3/2014) alipite două structuri de pământ (21 × 24 m)
lângă o structură de pământ,de mare dimensiune (152 × 124 m) cu val lat de 10 m.
Dinspre sud, un val? / drum? (10 m) cade perpendicular pe structura mare asociată cu
cele două mai mici (Fig. 8). Coordonate geografice: 46°00′36.07″ N; 21°32′45.21″ E,
cota 246 m.

Fig. 8. Chesinț-Valul "roman" de est, la limita județelor Arad și Timiș. Săgeata
indică: 1) Valul "roman"; 2) Structuri de pământ patrulatere (trei mici și una
mare plasate pe val; 3) val? drum? căzând oblic pe valul "roman".
2.6. Cicir-Movila Nicoli
Pe izlazul satului Cicir, la sud-est, lângă locul unde un vechi canal săpat, denumit popular "Iarcul" se termină în prima terasă, inundabilă, a Mureșului, pe locul numit "Movila lui Nicoli", pe imaginea satelitară (1/2018) se poate observa o structură
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Fig. 9. Cicir-Movila Nicoli. Săgeata indică : 1) Traseul "Iarcului" la sud de satul
Cicir; 2) Structură de pământ patrulateră cu val și șanț; 3) structură de
pământ mică, plasată în interior, flancând intrarea.
de pământ rectangulară (70 × 50 m). Coordonate geografice: 46°08′24.63″ N; 21°29′
13.55″ E, cota 115 m. Valul de pământ măsoară 5 m lățime. La mijlocul laturii de vest,
valul prezintă o întrerupere. În interior, în dreptul acestei întreruperi se găsește o structură în formă de U cu capetele aplicate pe ea. În partea opusă se găsește o deschidere
de 3,5 m. Deschiderea structurii mici este de 15 m (Fig. 9).

3. Precizări‒Discuții
Semnalarea unor noi structuri din pământ,de diferite forme (rectangulare, circulare, elipsoidale) descoperite prin vizualizarea imaginilor satelitare Google Earth
ridică unele probleme. Ele nu se referă la funcționalitatea lor ‒ rolul lor defensiv ni se
pare evident ‒ cât la cronologia și atribuirea lor. Observăm faptul că multe structuri
de pământ prezentate de noi sunt plasate în poziții strategice (Dealul Lipova, MilovaCapu Dealului, Petriș), iar în unele cazuri poziția strategică a fost exploatată în diferite epoci2. Care dintre ele și câte pot fi atribuite epocii romane?
Răspunsul se leagă de viitor, depinzând de desfășurarea unor cercetări arheologice mai aprofundate. Probleme interesante ridică și obiectivul arheologic de la Bruz2

Pădureanu, 1989, p. 268 sq; Rusu, 2005, p. 523, 536-537; Kosa, Hațegan, 2012, p. 22-29;
Pădurean, 2020, p. 275-276. La Milova atrage atenția poziția Dealului "Capu Dealului" situat
pe rama sudică a Munților Zărandului.
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nic-Est. Platoul triunghiular, ușor înălțat, are conturul subliniat de prezența unui element
defensiv clar ‒ șirurile de valuri ‒ completate de existența altor elemente (turnuri patrulatere, circulare) atașate pe valul mai mare, la interior. Nu excludem faptul ca obiectivul arheologic în discuție să fi fost utilizat în diverse etape istorice3. Există argumente
pentru a o atribui, fie și ipotetic, epocii romane? După unele elemente, da. Poziția ei
în apropierea drumului Bulci‒Zăbalț‒Lipova, fortificația dublă de la Zăbalț-Potocel
(după noi fortificație romană!), drumul pietruit ("Drumul Petrare")4, prezența monedelor imperiale romane5, chiar forma ei triunghiulară nu exclud cu totul și prezența
unei tabere romane.
Merită să precizăm faptul că în apropierea structurii de pământ de la PetrișDealul Goinți se întâlnește toponimul "Vârful Troianului", dar și toponimul "Vârful
Bumbilor" cu Dealul Bumbilor6.
Structura de pământ de la Cicir-Movila Nicoli credem că se poate lega de prezența "Iarcului", adică a șanțului (canal?) lung de cca. 800 m, care unește bucla unui
vechi curs al Mureșului cu albia Mureșului la sud de sat. Perioada de construire a acestui vechi canal nu credem că se poate lega de lucrările de regularizare a cursului Mureșului. Lucrarea poate fi mult mai veche. Credem că mai degrabă poate fi atribuită epocii romane7. Putea fi săpat în scopul scurtării distanței întrucât la nord de sat, cursul
Mureșului se întorcea ajungând până în apropiere de satul vecin Sâmbăteni. Acest canal, lat de 22 m, putea fi folosi de către navele romane de pe Mureș8, atât în operațiunile militare, cât în scopul desfacerii unor produse de schimb cu triburile de daci liberi, sarmați etc. Este semnificativ faptul că pe traseul acestui canal au apărut posibile
debarcadere cu piatră prelucrată, dar și structuri de pământ, una fiind cea de Cicir-Movila Nicoli. Acest canal și structurile existente pe traseu ar fi putut fi elemente ale unui
sistem defensiv al Imperiului Roman9 (sec. II‒III).

4. Concluzii
Semnalarea noilor structuri de pământ descoperite de noi pe imaginile satelitare Google Earth, în lipsa cercetărilor arheologice, ridică probleme. Este greu de precizat în ce perioadă au fost ridicate. Sunt ele de epocă romană? Fiind situate în zone
3

Chirilă, 1999 p. 46; Pădurean, 2020 p. 275. Sunt semnalate descoperiri monetare (o drahmă
de argint din Dyrrhachium și monede imperiale, denari de la Hadrian, Septimius Severus și
Filip Arabul. Localnicii din Bruznic ne-au comunicat (2010) că în sat se știe prin tradiție de
"bani vechi" găsiți în locația în discuție.
4
Pădurean, 2020, p. 275, nota 18.
5
Vezi Supra nota 4.
6
Cele două toponime sunt semnificative. Termenul de Troian poate semnifica și un val de pământ - în cazul nostru valul fortificației în discuție. În cazul toponimului "Bumbii", pentru noi
poate semnifica prezența monedelor. Pluralul "Bumbii" pare să arate nu un nume de persoană
ci mai multe monede. Cele două toponime le întâlnim pe ridicarea topografică militară franciscano-iozefină (1869‒'87).
7
În tradiția locuitorilor din satul Cicir există convingerea că "Iarcul" este opera romanilor.
Informație din anul 1960 de la cetățeanul OPRIȚI Dimitrie (70 de ani), bunicul autorului.
8
Timoc, 2003, p. 57-58; Timoc, 2006, p. 213-218.
9
Pădurean, 2021 (ms).
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strategice se pot confunda cu lucrările genistice moderne. Prioritară ni se pare verificarea celor de la Petriș-Dealul Tămășanului și Dealul Goinți. Complexitatea problemelor ridicate de descoperirea de la Bruznic-Est ne obligă să revenim cu un studiu separat, mai detaliat, cu noi cercetări de suprafață în zonă. Vom reveni de asemenea tot
cu un studiu separat legat de canalul numit "Iarc" de la Cicir10. Descoperirea recentă
a celei de-a patra porți a fortificației de pământ de la Neudorf- Ferma zootehnică sesizată pe imaginea satelitară, atribuită de noi epocii romane, înclină balanța în favoarea
afirmației noastre.
Dacă rămâne un mic procent în a acorda încadrarea cronologică a structurii de
pământ de la Neudorf altei perioade atunci trebuie să ne gândim la un episod de la finele secolului al XVII-lea legat de conflictele militare între Imperiul Otoman și Casa de
Habsburg, desfășurate și în nordul Banatului11. Vom continua seria cercetărilor de teren
în zona văii Mureșului, a Defileului de la Lipova și împrejurimi convinși fiind că numărul descoperirilor de epocă romană va crește.

10

Pădurean, 2021 (ms).
Griselini. 1984, p. 101. Francesco GRISELINI, în Scrisoarea a IV-a, ne oferă o informație
care ar putea fi legată de prezența fortificației de pământ de la Neudorf. Astfel, principeleelector al Saxoniei, Friedrich August, venit în ajutorul împăratului Leopold (1695) în luptele
imperialilor împotriva turcilor, obligat să se retragă din tabăra de la Arad și de pe Tisa pe Mureș
și-a mutat tabăra la o milă în fața Lipovei. S-ar putea crede că fortificația de la Neudorf ar fi
acea tabără aleasă de principele-elector, ipoteză de care noi nu suntem convinși.
11
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