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Istoricul investigaţiilor din situl de la Poduri-Dealul Ghindaru nu oferă
unul dintre cele mai fericite exemple de cercetare arheologică. Aşa cum se
cunoaşte, staţiunea a fost descoperită în 19781 şi investigată începând din anul
următor. În primii cinci ani au fost trasate trei şanţuri şi două casete (totalizând
cca 400 m2), pentru ca începând din 1984 strategia de cercetare să se schimbe,
mergându-se pe dezvelirea unor suprafeţe mari (Casetele A, B şi, din 2005, C –
de peste 1500 m2).
Nivelul investigaţiilor în fiecare dintre aceste secţiuni şi casete diferă, la
fel ca şi informaţiile obţinute, datele stratigrafice, cantitatea de materiale, gradul
de prelucrare al acestuia etc. Aşa cum se remarca şi în urmă cu aproape un
deceniu2, după un număr considerabil de campanii nu s-a stabilit decât o schiţă
stratigrafică preliminară. Totodată, reperele temporale şi spaţiale ale staţiunii au
fost fixate doar în linii generale: este un sit cu o cronologie de la Precucuteni II
la perioada mijlocie a epocii bronzului şi cu o suprafaţă presupusă de 6 hectare3.
1

Recent, în fişele repertoriului arheologic aflat în manuscris în arhiva Complexului Muzeal Judeţean
Neamţ (care conţine informaţii privind cercetările întreprinse cu precădere în primele şase decenii ale
secolului XX de Muzeul Arheologic Regional în zona subcarpatică a Moldovei), am aflat o
însemnare potrivit căreia C. Matasă semnalează „ceramică pictată, foarte bogată”, pe terasa
Tazlăului, la Poduri (Rusăieşti), în urma unei cercetări de suprafaţă din mai 1957.
2
D. Monah et alii, Poduri-Dealul Ghindaru. O Troie în Subcarpaţii Moldovei, BMA, XIII, Piatra
Neamţ, 2003, p. 33.
3
Estimarea iniţială a întinderii sitului fiind de 3 hectare – cf. D. Monah, S. Antonescu, A. Bujor, Raport
preliminat asupra cercetărilor din comuna Poduri, jud. Bacău, în MCA, XIV, 1980, p. 86.
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Colectivul şi-a schimbat componenţa în repetate rânduri, astfel că în lipsa unei
continuităţi a demersului arheologic şi coerenţa datelor a avut întrucâtva de suferit.
Braconajul, de care o staţiune atât de bogată se pare că nu a putut scăpa, a
contribuit la creşterea perturbărilor şi la sărăcirea suplimentară a informaţiei4.
Cu toate acestea, nu pot fi negate importanţa acestei staţiuni şi aportul
cercetărilor de aici la cunoaşterea eneoliticului din Moldova. Au contribuit la
aceasta atât loturile bogate de obiecte, bine cunoscute atât în baza prezentării lor
în literatură, în expoziţii temporare şi în expoziţiile permanente ale muzeelor din
Piatra Neamţ, Bacău şi Bucureşti, cât şi starea bună de conservare a
complexelor descoperite şi posibilitatea recoltării în condiţii bune a unor
materiale diverse.
În anul 2011, aflaţi la peste 30 de ani de la debutul investigaţiilor
sistematice, am considerat necesar să reevaluăm cercetările de pe Dealul
Ghindaru. Ultima dezvelire a săpăturii a avut loc în 2009, iar răgazul scurs de
atunci – în parte voit, în parte datorat unor factori independenţi de voinţa noastră
– a fost oportun pentru a analiza cantitatea şi calitatea efortului depus, obiectivele
formulate şi modul în care întrebările iniţiale au primit răspuns, pentru a putea
direcţiona cercetările viitoare. Am demarat, în acest sens, o evaluare a sitului prin
metode non-intruzive, o primă investigaţie de acest tip, efectuată în 20075,
oferindu-ne indicii asupra bunei aplicabilităţi aici a acestor tehnici.
Metode
Studiul geofizic la care ne referim în rândurile de mai jos a fost realizat în
anul 2011, fiind utilizate metode magnetice (măsurarea gradientului vertical
câmpului al magnetic terestru) şi electrice (tomografia electrică de
rezistivitate/ERT). Caracterizarea preliminară a proprietăţilor magnetice ale solului
din zona investigată a fost realizată prin măsurători de susceptibilitate magnetică.
Măsurătorile magnetice au fost realizate cu ajutorul unui echipament
geofizic, magnetometru fluxgate Bartington Grad601-2, proiectat să măsoare şi să
înregistreze, cu 6o înaltă acurateţe, valorile de gradient magnetic vertical la
suprafaţa solului . Gridul de măsură a fost proiectat şi materializat prin 33 de
carouri, fiecare având 40 m x 40 m = 1600 mp (fig. 2). Suprafaţa totală măsurată
4

Aşa se face, de exemplu, că o piesă excepţională cum este pumnalul de argint recuperat în anul 2002
(vezi R. Munteanu, Gh. Dumitroaia, Un pumnal din epoca bronzului descoperit la Poduri (jud.
Bacău), în SCIVA, LXI, 1-2, 2010, p. 133-141) rămâne dificil de interpretat, fiind scos din context.
5
Investigațiile non-intruzive din 2007 au fost realizate de către o echipă de la Universitatea din
Kiel (Germania) coordonate de către Mischa Carsten. Informaţii sumare despre acest program
vezi pe http://www.ufg.uni-kiel.de/bereiche/projekte_ug/ProjektRumaenien/kontakt. Subliniem
că cele două hărţi magnetometrice, obţinute în 2007 şi în 2011 de două echipe diferite, coincid.
6
Caracteristicile principale ale echipamentelor utilizate sunt redate în anexe.
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cu magnetometrul a fost de 36 753 mp din care s-au colectat 147.008 valori de
gradient magnetic vertical.
Configuraţia folosită a permis identificarea anomaliilor magnetice ce
provin de la adâncimi de până la 2,5 m. Datele înregistrate au fost redate sub
forma hărţilor magnetice (fig. 3), pe care anomaliile sesizate au fost interpretate
în funcţie de datele cunoscute până în prezent despre locuirile eneolitice şi din
epoca bronzului de aici.
Măsurătorile pentru tomografia electrică de rezistivitate (fig. 7-8) au fost
executate cu un rezistivimetru METREL MI3123, la care a fost ataşat un sistem
de comutare multielectrod cu 36 de electrozi. Măsurătorile au fost executate dea lungul profilelor P1, P2 şi P3. Adâncimea maximă de investigare a fost de 4
m. Configuraţie de electrozi utilizată a fost dipole-dipole.
Investigaţiile geofizice au fost însoţite de măsurători geodezice
(topografice) de precizie prin care a fost posibilă raportarea rezultatelor
investigaţiei geofizice prin planuri realizate în sistemul de proiecţie Stereo
1970 (fig. 1).
Zona investigată a fost aleasă ţinând cont de amplasarea săpăturilor, de
existenţa structurilor recente, de configuraţia terenului şi de obiectivele stabilite
de colectivul şantierului.
Analiza şi interpretarea datelor geofizice
Redarea datelor magnetometrice sub forma unor hărţi magnetice (fig. 3-6)
permite identificarea a numeroase contraste structurale în subsol, în perimetrul
cercetat. O parte dintre aceste contraste îşi au originea în intervenţii moderne
asupra sitului arheologic în timp ce numeroase alte anomalii magnetice sunt
generate de structuri de interes arheologice aflate în subsol. Interpretarea
semnificaţiei datelor magnetice a fost realizată în corelaţie cu datele topografice
ce descriu relieful general al sitului şi, pentru unele cazuri particulare, în
conjuncţie cu profilele de tomografie de rezistivitate electrică.
Se pot delimita mai multe zone cu anomalii, descrise în cele ce urmează:
Zona 1. Aici pot fi observate numeroase anomalii magnetice pozitive
rectangulare, cu dimensiuni medii de aprox. 6 m x 12 m. Valorile ridicate ale
gradientului magnetic vertical înregistrat (> 50 nT/m, uneori chiar 100 nT/m)
presupun7 existenţa unei magnetizări remanente provocate de urmele unui
incendiu . Prin formă, dimensiuni şi caracteristici magnetice, putem presupune că
aceste anomalii reprezintă rămăşiţele unor structuri de locuit. Ca regulă generală,
7

Intensitatea magnetică ridicată a anomaliilor (reprezentată prin nuanţe de gri foarte închise sau
negru în hărţile magnetice) îşi are originea în modificarea proprietăţilor magnetice ale
materialului datorită expunerii acestuia la valori termice ce au depăşit temperatura Curie
(5850C în cazul magnetitei, larg răspândită în soluri şi roci).
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atunci când nuanţele de gri sunt mai închise (chiar negru) şi marginile anomaliilor
magnetice sunt însoţite, printr-o variaţie bruscă, de un contur deschis la culoare
(chiar alb), structura care a produs anomalia se află foarte aproape de suprafaţă.
8
Estimăm adâncimea acestor structuri în intervalul 0.5÷1 m . În mod special se
distinge o anomalie magnetică de mari dimensiuni, notată 1a, ce ar putea să fie
rezultatul suprapunerii parţiale dintre două structuri separate sau ar putea să
reprezinte o singură structură compartimentată.
O atenţie specială trebuie acordată anomaliei negative circulare notată cu
1b. Contrastul magnetic este foarte mic şi prezenţa unei anomalii sub forma unui
arc de cerc poate fi întărită doar atunci când sunt luate în calcul date suplimentare.
Se observă că pe traseul marcat (1b) nu există alte anomalii (locuinţe). Se observă
totodată că anomalia notată cu 2 pare să fie afectată în colţul de nord-est. În fine,
anomalia în forma de arc de cerc 1.b trebuie corelată cu cercetările arheologice
anterioare ce au condus la descoperirea unui şanţ semicircular ce avea în partea
superioară o structură de pietre. Este rezonabil, de aceea, a afirma că acest şanţ
continuă şi în zona cercetată magnetic, pe traseul marcat.
Zona 2. Către SV zona 1 este delimitată de o anomalie liniară pozitivă,
aşezată transversal pe platoul cercetat, cu lăţimea maximă de 10 m. Valorile medii
ale gradientului magnetic vertical se găsesc în domeniul 6÷8 nT/m. Prin poziţie,
dimensiuni şi caracteristici magnetice putem presupune că anomalia liniară 2 este
produsă de urmele unui şanţ preistoric de apărare, componentă importantă a unui
sistem de fortificare ce asigura bararea accesului către acropolă.
Zona 3. În această zonă pot fi observate numeroase anomalii magnetice
pozitive de intensitate medie-mare (30÷80 nT/m), cu caracteristici similare celor
din Zona 1. Și în acest caz putem atribui anomaliile pozitive rectangulare unor
structuri de locuire incendiate. Estimăm adâncimea acestor structuri în
intervalul 0.6÷1 m.
Tot în zona 3 există anomalii produse fie de structuri recente (3a – o
baracă metalică, 3b – o intervenţie modernă asupra terenului).
Zona 4. La limita sud-vestică a zonei 3 se observă un aliniament format
din patru anomalii magnetice, intens pozitive, dispuse în formă de arc de cerc.
Această dispunere ar putea să fie întâmplătoare sau ar putea să aibă fie
rezultatul unei alegeri voite.
8

Cercetarea magnetometrică nu oferă o soluţie unică pentru aprecierea adâncimii structurilor detectate.
Ca regulă generală (şi fără a intra în amănunte de natură tehnică), atunci când nuanţele de gri sunt
mai închise (chiar negru) şi marginile anomaliilor magnetice sunt însoţite, printr-o variaţie bruscă, de
un contur deschis la culoare (chiar alb), structura care a produs anomalia se află foarte aproape de
suprafaţă; atunci când marginile anomaliei nu prezintă un contur net, structura cercetată se află la o
adâncime mai mare. Estimarea adâncimilor pentru cazul de faţă a fost realizată pe baza datelor
suplimentare disponibile în urma tomografiei de rezistivitate electrică.
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Zona 5. Aici au fost detectate numeroase anomalii magnetice intense, cu
aspect bipolar şi cu variaţie foarte rapidă a semnalului (lungime de undă mică).
Prin aceste caracteristici estimăm o adâncime foarte mică a structurilor detectate,
imediat sub nivelul de pătrundere a lucrărilor agricole sau chiar în stratul arat. Cel
mai probabil şi această zonă era populată cu locuinţe ale căror resturi incendiate
au fost fragmentate prin lucrări agricole.
Zona 6. Anomaliile magnetice detectate sunt similare cu cele din zona 5.
Caracteristicile semnalului magnetic sunt uşor diferite şi de aceea estimăm o
adâncime a structurilor, aflate şi ele în stare fragmentară, uşor mai mare faţă de
cele din zona 5.
Zona 7. Şi în această zonă există numeroase anomalii rectangulare intens
magnetice, multe dintre acestea amplasate la o adâncime foarte mică şi parţial
distruse de lucrări agricole.
Anomalia liniară 8. Harta magnetică este traversată de la nord-est către
sud-vest, pe mai bine de jumătate din lungimea sa, de o anomalie magnetică
liniară de mică-medie intensitate (5÷10 nT/m). Se remarcă imediat că nu există
suprapuneri între anomalia liniară 8 şi alte anomalii magnetice – cum sunt
anomaliile 9-13, spre exemplu, care sunt întrerupte în dreptul structurii liniare
menţionate. Această constatare sugerează faptul că structura care generează
anomalia liniară 8 a jucat un rol important, organizând spaţiul în aşezarea
preistorică. Cea mai firească opţiune de interpretare este aceea de a considera
anomalia 8 ca fiind drumul principal din aşezare.
Anomaliile liniare 9, 10, 11, 12 ŞI 13. În partea centrală a platoului
cercetat există o succesiune de trei anomalii magnetice liniare de intensitate
mare (9) sau medie (10, 11, respectiv 12 şi 13). Toate acestea sunt întrerupte la
mijloc, lăsând loc anomaliei liniare 8 (interpretat ca drum). Zona 9 poate fi de
fapt considerată o anomalie compozită, formată dintr-o succesiune de anomalii
rectangulare pozitive ce par să fie traversate de o anomalie liniară negativă.
Aliniamentele 10-11 şi, respectiv, 12-13 au o orientare şi o semnătură
magnetică diferită. Prin poziţia lor putem presupune că toate aceste anomalii fac
parte dintr-un sistem de fortificare preistoric. Pe baza datelor magnetometrice
nu putem preciza dacă toate anomaliile discutate aici au fost contemporane sau
au fost construite şi au funcţionat în perioade diferite. Mai multe detalii şi o mai
bună interpretare ar putea fi disponibile în urma cercetării zonei prin metoda
tomografiei de rezistivitate electrică.
Zona 14. În această zonă au fost detectate anomalii magnetice
rectangulare ce sunt generate, cel mai probabil, de rămăşiţele unor structuri de
locuit incendiate. Acestea se află la foarte mică adâncime şi au fost parţial
deranjate de lucrări agricole.
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Zona 15 şi 16. În partea de sud-vest a platoului anomaliile magnetice
detectate se răresc şi au intensitate mai mică. Între acestea se remarcă grupurile de
anomalii punctuale (spot) ce par să formeze două perimetre rectangulare (15 şi 16).
Este greu de stabilit dacă aceste forme rectangulare sunt generate de structuri
arheologice echivalente (cum ar fi gropile de par) sau sunt rezultatul unor
fragmentări şi împrăştieri a structurilor arheologice prin lucrări agricole. Intensitatea
medie-mare a anomaliilor punctuale observate indică fragmente incendiate
favorizând mai degrabă a doua opţiune de interpretare.
Zona 17. În această zonă se observă un nivel general mai ridicat al semnalului
magnetic şi chiar un posibil contur liniar. Zona a fost evidenţiată datorită posibilităţii
ca aici să existe urmele unui ultim element de fortificare preistoric.
Zona 18. Diferenţa de nivel între marginea platoului şi interiorul acestuia
a produs o uşoară anomalie magnetică liniară, fără legătură cu vestigiile
arheologice din subsol.
Zona 19. În această zonă sunt vizibile numeroase anomalii bipolare
punctuale (spot). În mod normal acestea pot să provină de la deşeuri metalice
(nu este cazul aici) sau de la fragmente de lut ars aflate la foarte mică adâncime.
O cercetare sumară la suprafaţă în această zona nu a condus la detectarea de
vestigii sau fragmente de interes arheologic.
Zona 20. Este rezultatul unor evoluţii recente la suprafaţa terenului (o
ruptură).
Prospecţiunile de tomografie de rezistivitate electrică
Au fost executate măsurători electrometrice cu ajutorul unui sistem
multielectrod, în două zone considerate prioritare, în scopul obţinerii de
informaţii suplimentare despre amplasarea în plan, adâncimea şi caracterul
unora dintre structurile arheologice detectate în harta magnetică.
Amplasarea profilelor tomografice este redată în fig. 7. Acestea au
următoarele caracteristici tehnice:
Profil
P1
P2
P3

Lungime (m)
35
35
35

Nr. de electrozi
31 (18)
36
26

Distanţa minimă între electrozi (m)
1
1
1

Concluzii
Investigaţia geofizică derulată în 2011, care a acoperit o suprafaţă de
aproape 3,7 hectare în partea de vest a sitului, a permis evidenţierea şi
interpretarea mai multor anomalii magnetice. Au fost identificate numeroase
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structuri arheologice şi au fost relevate importante aspecte ce oferă detalii
despre forma de organizare a spaţiului în staţiunea cercetată.
Se remarcă în primul rând densitatea mare a complexelor de locuire la
vest de nucleul central al sitului (considerat a fi reprezentat de zona mai înaltă,
în care au fost amplasate săpăturile arheologice). De asemeni, se observă
dispunerea oarecum ordonată a structurilor incendiate. Interpretarea anomaliei
liniare 8 ca posibil drum al aşezării oferă un nou indiciu al planimetriei sitului.
Un alt aspect ce merită subliniat se referă la sistemul defensiv. Dacă
aspectul terenului ne îndreptăţea anterior să considerăm că aşezarea a fost
închisă spre vest de un şanţ de apărare, care bara accesul dinspre terasă,
investigaţiile magnetometrice au arătat faptul că pentru delimitarea şi protejarea
spaţiului locuit a fost construit (rămâne de văzut în ce ordine şi în câte etape) un
sistem complex, compus din mai multe şanţuri.
În ceea ce priveşte suprafaţa sitului, porţiunea păstrată depăşeşte uşor trei
hectare. Ţinând cont de estimarea potrivit căreia circa jumătate din sit a fost
distrus de surparea terasei, atunci se pare că, într-adevăr, locuirea eneolitică a
fost una considerabilă ca întindere, cel puţin într-un moment al evoluţiei sale
răspândindu-se pe o suprafaţă de şase hectare.
Nu în ultimul rând, cercetările non-intruzive aduc o certificare
suplimentară în cazul structurii de mari dimensiuni din epoca bronzului, al cărei
traseu pare să fie, aşa cum s-a considerat şi anterior, semicircular.

NON-INTRUSIVE RESEARCHES AT PODURI-DEALUL GHINDARU
Keywords: Poduri-Dealul Ghindaru, Chalcolithic, Bronze Age, magnetometry,
Electrical Resistivity Tomography (ERT)
In 2011 geophysical investigation were conducted at Poduri, covering an area of
about 3.7 hectares in the western part of the site. Several magnetic anomalies were revealed
providing important details about the organization of the space within the investigated site.
We noticed the density of the dwelling complexes westward of the central space
of the site (which is considered to be the highest area, where excavations were located)
and their orderly arrangement. Also, a linear anomaly was revealed, interpreted as a
possible road, which provides another clue of the site’s planimetry.
Another aspect worth highlighting regards the defence system. From the
beginning of the archaeological researches we believed that the settlement was closed
by a moat, which barred access from the terrace. The magnetometric investigations
showed a complex system of several moats existed for the demarcation and protection
of the living space – whilst the construction order and phases are still to be established.
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The surface of the site appears to be around three hectares. Keeping into account
that half of the terrace is estimated to have collapsed during time, it appears that the
Chalcolithic settlement spread over six hectares.
The non - intrusive investigations also certified the shape of the Bronze Age
complex which we supposed to be part of an initially round ditch structure.
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Anexa I
Caracteristici tehnice ale echipamentelor folosite
Magnetometru
Tip
Gradiometru magnetic
Tehnologie
Fluxgate
Producător
Bartington ltd., UK
Model
Grad601 - 2
Sensibilitate
Mai bună de 0.03 nT (Sensibilitate de înregistrare 0.01 nT)
- 2 senzori fluxgate, distanţaţi pe verticală la 1 m
Configuraţie
- 2 unităţi de achiziţie, distanţate pe orizontală la 1 m
K-metru
Tip
Producător
Model
Sensibilitate

K-metru rezonant
ZH Instruments
SM-30
Mai bună de 2 x 10-6 SI (Sensibilitate de înregistrare 0.01 nT)

Tomografie de rezistivitate electrică
Rezistivimetru
Sistem de comutare multielectrod

Metrel MI 3123
Nr de electrozi: 36

Echipamente geodezice
Leica TCR 805 Power + accesorii (trepied, reflectoare şi jaloane
Staţie totală
de diverse tipuri etc.)
Thales ProMark III – 2 buc + accesorii (trepied, antene externe,
GPS Geodezic
jaloane etc.)
Anexa II
Strategia de lucru în teren
Magnetometrie
Suprafaţa măsurată
Suprafaţa gridului de măsură
Numărul de griduri măsurate
Valori măsurate în direcţia de
măsură
Număr de linii / m
Număr de valori măsurate

36 753 m2
40m x 40m
33
4
1
147 008

0.25 m între valorile măsurate, pe
axa x
1 m între valorile măsurate, pe axa y
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Analiză statistică asupra valorilor de gradient magnetic măsurate
Valoare maximă
100
nT/m
Valoare minimă
-100
nT/m
Media
0.68
nT/m
Mediana
0.33
nT/m
Deviaţia standard
16.36
Susceptibilitate magnetică
Număr de puncte măsurate
6

Tomografie de rezistivitate electrică
Număr de profile ERT executate
Lungime profilelor
Sistem multielectrod
Distanţa minimă între electrozi
Adâncimea maximă de prospectare

au fost realizate măsurători la
suprafaţă şi la adâncimea de 0,3 m

3
35 m
36 electrozi
1m
4m

Anexa III
Prelucrarea semnalului geofizic
Magnetometrie
Corecţii geometrice
Limitarea domeniului
dinamic
Filtre
Vizualizare

DeStripe; DeStagger
Clip

2 x deviaţia standard

Low Pass Filter
Pregătirea hărţilor magnetice

Tomografie de rezistivitate electrică
Eliminarea valorilor măsurate aflate sub pragul minim
Procesare preliminară
al raportului semnal/zgomot acceptat Distribuia
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Fig. 1. Zona investigată

Fig. 2. Amplasarea gridului în care au fost executate investigații magnetometrice
și a profilelor de tomografie de rezistivitate electrică
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Fig. 3. Harta magnetică. Ansamblu
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Fig. 4. Interpretarea datelor. Ansamblu
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Fig. 5. Interpretarea datelor. Detaliu
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Fig. 6. Interpretarea datelor. Detalii
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Fig. 7.Amplasarea profilelor ERT
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Fig. 8. Profilele ERT şi corelările cu harta magnetică: 1. P2; 2. P1; 3. P3
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Fig. 9. Achiziţia datelor în teren
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