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LANDSCAPE ARCHAEOLOGY AND 
GEOMAGNETIC SURVEY IN THE REPUBLIC OF 
MOLDOVA: RESULTS AND PERSPECTIVES OF 
ONE MOLDO-GERMAN PROJECT

This article report the main fi ndings of an 
archaeological project from „Ion Creangă” 
Pedagogical State University in Chişinău. The main 
goal of this project is to enrich the competitiveness 
of archaeological science from Republic of Moldova. 
With support of strategic partners from two European 
countries and Moldovan Diaspora we will ensure the 
transfer of the know-how and experience to Moldova 
in the fi eld of Landscape Archaeology. The main 
objectives is to do the common investigations, to 
train experts in the fi eld, to organize a high equipped 
base, to promote the archaeological potential of 
Moldova and to prepare in partnership with German 
and Romanian colleagues a FP7 pilot-project in the 
fi eld of Landscape Archaeology.

Introducere
Prospecţiunile magnetometrice, cunoscute şi 

sub numele de gradiometrie1, nu sunt o noutate 
în arheologia europeană. Însă abia în ultimii 
ani, în urma dezvoltării rapide a tehnologiilor 
1  Măsurarea gradientului componentei magnetice verticale a 
pământului, efectuată cu ajutorul unui gradiometru magnetic.

informaţionale, a fost posibilă optimizarea utilizării 
acestei metode în arheologie: între timp aparatajul a 
devenit accesibil din punct de vedere fi nanciar, iar 
datorită utilizării computerelor mobile performante 
– prelucrarea şi procesarea datelor este posibilă în 
câmp. Aceste circumstanţe, în paralel cu procesul 
de internaţionalizare a cercetării arheologice de la 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” în 
colaborare cu Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici 
din Moldova, au făcut posibilă desfăşurarea în anii 
2009-2010 a proiectului „Prospecţiuni geofi zice în 
Moldova”, unele rezultate şi perspective ale căruia 
le prezentăm în cele ce urmează2.

Ca metodă de cercetare în arheologie, 
magnetometria se bazează pe interpretarea contrastului 
dintre valorile câmpului magnetic al suprafeţei solului 
într-un punct anumit şi valorile câmpului magnetic 
natural al pământului. Această diferenţă permite 
evidenţierea de anomalii magnetice care indică 
existenţa unor structuri subterane de origine naturală 
sau umană. Utilizată împreună cu alte metode de 
cercetare, magnetometria contribuie la o recunoaştere 
mult mai efi cientă a urmelor arheologice subterane. Spre 
deosebire de multe alte metode de studiu  arheologic, 
magnetometria posedă particularităţi deosebite: 
rezultatele ei nu depind considerabil de timpul zilei, 
anotimp, condiţii climaterice, culturi agricole sau 
starea suprafeţei solului. În afară de aceasta, metoda 
respectivă oferă posibilitatea de a desluşi structuri 
arheologice afl ate în totalitate sub pământ, până la o 
adâncime de circa 2 m.

Magnetometria în arheologie este o cercetare 
non-distructivă, care nu afectează în niciun 
fel suprafaţa actuală a solului. Graţie acestei 
particularităţi, ea se pretează drept tehnologie de vârf 
în cercetarea unor situri în care săpăturile arheologice 
sunt fi e imposibile, fi e nedorite, fi e greu de fi nanţat, 
devenind prin aceasta un instrument indispensabil 
pentru o cercetare arheologică modernă. În statele 
puternic industrializate domeniul aplicaţiilor 
magnetometrice în arheologie a cunoscut în ultimii 
ani o dezvoltare largă. Aparatele, care ajung pentru 
moment să devină dotarea standard a cercetătorilor-
arheologi, au fost acum câţiva ani un instrument 
sofi sticat, disponibil doar unor geofi zicieni selecţi. 
Aplicarea la scară largă a acestei tehnologii de 
cercetare în Republica Moldova a fost până în 
prezent limitată de lipsa de aparataj adecvat. Astfel, 
în vederea inventarierii patrimoniului arheologic 
al Republici Moldova, utilizarea acestei metode 
devine extrem de necesară.

Istoria aplicării magnetometriei în arheologie 
începe în anii ´50 ai secolului al XX-lea. Drept 
2 Pentru rezultatele preliminare ale cercetărilor a se 
vede+++++++
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pionieri ai acestei metode de cercetare sunt 
consideraţi doi cercetători englezi – Martin Aitken 
şi Erdward Hall de la Oxford. Aceştia erau antrenaţi 
în cercetările de salvare de dinainte construirii în 
zona Peterborough a unui segment de autostradă şi 
încercau să localizeze cuptoarele de ars ceramică de 
epocă romană din zona respectivă. 

Evenimentul produs în anul 1958 este considerat 
momentul de început al aplicaţiei magnetometrice 
în arheologie. Cum s-au desfăşurat aceste prime 
investigaţii? Distanţa dintre puncte era fi xată de 
1,5 x 1,5 m, aşa încât pentru o suprafaţă de 5 ha 
a fost nevoie de o săptămână de lucru. La sfârşitul 
acesteia s-a putut identifi ca în teren un cuptor de ars 
ceramică, care fusese scopul principal al căutărilor 
[Aitken 1961].

După acelaşi sistem a lucrat şi V. P. Dudkin 
cu magnetometrul de tip ,,M 27”, efectuând 
măsurări,  inclusiv pe teritoriul actual al Republicii 
Moldova, ale căror rezultate ilustrează evoluţia 
aplicaţiilor magnetometrice în slujba arheologiei 
secolului al XX-lea, [Dudkin/Videkko 2004]. 
Ulterior această metodă de investigaţii nu a mai 
fost folosită în Republica Moldova. Din informaţia 
de care dispunem, o primă încercare s-a făcut abia 
în anul 2005. Cu ajutorul magnetometrului cu o 
singură sondă de la RGK (Römisch-Germanische 
Kommission), cercetătoarea Elke Kaiser de la Frei 
Universität Berlin a efectuat, împreuna cu Eugen 
Sava din Chişinău, o prospecţiune geomagnetică 
în situl de la Miciurin-Odaia din raionul Drochia. 
Din rezultatele acestor investigaţii,  putem deduce 
că cercetările geomagnetice nu s-au soldat cu 
evidenţierea unor anomalii de origine umană 
[Kaiser/Sava 2006]. 

Proiectul moldo-german „Prospecţiuni 
geofi zice în Moldova”

În ultimul timp, în organizarea şi desfăşurarea 
unor asemenea cercetări se implică activ 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 
Chişinău. Astfel, cu sprijinul Institutului German de 
Arheologie din Frankfurt pe Main, în anii 2009-2010 
s-au efectuat primele sondaje geofi zice comune. În 
desfăşurarea acestor sondaje au fost implicaţi, alături 
de cercetători-arheologi consacraţi, masteranzi şi 
doctoranzi ai facultăţii de istorie. În paralel, a fost 
organizat la Chişinău un curs teoretico-practic 
pentru studenţii de la masterat care a avut în atenţie 
metodele non-distructive de cercetare în arheologia 
modernă. Cu ajutorul magnetometrului cu 5 sonde 
şi al aparatelor complementare, puse la dispoziţie de 
partenerul german, a fost posibilă o demonstraţie pe 
scurt atât a posibilităţilor, cât şi a limitelor aplicării 
în arheologie a acestei tehnologii din domeniul 
geofi zicii.

În anul 2009 lucrările s-au desfăşurat în luna 
octombrie, fi ind realizate sondaje pe suprafaţa a 5 
situri arheologice din Republica Moldova – Horodca 
şi Costeşti, raionul Ialoveni, Petreni, raionul 
Drochia, Sobari, raionul Soroca şi Trebujeni, raionul 
Orhei3. Măsurări geomagnetice au fost posibile pe 
o suprafaţă de peste 20 000 mp, fi ind descoperite 
urmele unor complexe de locuit şi ale unor sisteme 
de fortifi caţie4. Pentru investigaţii s-a folosit un 

3 Pentru raportul preliminar al acestor investigaţii a se vedea 
POPA et. al. 2010b.
4  La proiect au participat, din partea Institutului German de 
Arheologie din Frankfurt am Main/Germania - Prof. dr. Friedri-
ch Lüth, dr. Alexandru Popa, dr. Knut Rassmann, Klaus Baltes, 

Figura 1. Magnetometru cu cinci sonde în timpul măsurătorilor de la Sobari, raionul Soroca

Proiecte internaţionale
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magnetometru, compus din cinci sonde de tip „Dr. 
Förster” dispuse pe un suport mobil non-magnetic 
al fi rmei Sensys din Germania (Figura 1). Distanţa 
dintre sonde era de 0,25 m, viteza de propulsare 
a căruciorului varia între 0,6 – 1,2 m/s. În cadrul 
acestei campanii de teren rezultate deosebit de 
interesante au fost obţinute, de exemplu, în aşezarea 
de tip Cucuteni-Tripolie dispusă între satele Petreni 
şi Sofi a din raionul Drochia, precum şi în aşezarea de 
epocă romană târzie de la Sobari, raionul Soroca.

În cadrul aşezării de la Petreni/Sofi a5 au fost 
investigate două casete cu dimensiunile de 50x50 şi 
30x50 m6 (Figura 2). Drept rezultat a fost posibilă 
identifi carea câtorva anomalii magnetice, care după 
formă şi dimensiuni pot fi  identifi cate cu resturi de 

iar din partea Republicii Moldova – prof. dr. hab. Gheorghe 
Postică, dr. Sergiu Musteaţă, Veaceslav Bicbaev, dr. Octavian 
Munteanu, Vasile Iarmulschi, Ghenadie Sîrbu, Ecaterina Creţu, 
Livia Ermurachi şi Corina Rezneac.
5  Situl este cunoscut sub numele de „Sofi a I” /„La Şulim” / 
„Via Boierească” şi se găseşte la circa 6 km spre sud-vest de 
satul Petreni, raionul Drochia. Aşezarea este cunoscută de la 
începutul secolului al XX-lea, când E. Stern a investigat prin 
săpături arheologice opt locuinţe din lemn cu lipituri de lut. Ul-
terior situl a mai fost investigat de V. Zirra, T. Passek, K. Šiskin, 
V. Marchevici şi V. Bicbaev. Pentru principalele rezultate ale 
investigaţiilor – a se vedea ŠTERN 1906;  ŠTERN 1907; МАRKEVIČ 
1981; Sorochin 2004.
6 La măsurări au participat Knut Rassmann, Klaus Baltes, Ale-
xandru Popa, Ghenadie Sîrbu şi Viaceslav Bicbaev.

locuinţe din cadrul aşezării. Prospecţiunile de teren 
realizate în paralel cu măsurările geomagnetice au 
confi rmat posibilitatea extinderii sitului pe o arie 
de peste 36 ha. La suprafaţa actuală a solului s-au 
observat numeroase aglomerări de vase ceramice 
şi lipituri arse de lut. Toate acestea creau condiţii 
prielnice pentru o cercetare geomagnetică integrală, 
care a fost posibilă în campania anului 2010 şi apoi 
a anului 20117.

La Sobari, raionul Soroca8 măsurările s-au 
concentrat parţial asupra spaţiului din interiorul 
incintei, azi nefolosit pentru agricultură, precum 
şi la sud de acesta. În colţul de sud-vest al incintei 
investigaţiile nu au fost posibile din cauza arbuştilor 
deşi care au crescut necontrolat în această parte a 
sitului. De asemenea, spaţiile investigate anterior 
prin săpături de E. Rikman şi I. Niculiţă nu au putut 

7 Cercetarea suplimentară din anul 2011 a fost efectuată de co-
legul Knut Rassmann de la Römisch-Germanischen Kommis-
sion din Frankfurt/Main. La momentul redactării acestui studiu 
planul magnetometric fi nal al aşezării culturii Cucuteni de la 
Petrei/Sofi a înca nu era procesat.
8 Situl este cunoscut de pe urma cercetărilor lui Emanoil Rik-
man în anii 1966-1972 şi Ion Niculiţă în anii 1990-1994. Situl 
reprezintă o aşezare a culturii Sântana de Mureş-Černjachov, la 
extremitatea de vest a căreia s-a descoperit o incintă de piatră 
cu construcţii de piatră şi lemn pe interior. Pentru principalele 
rezultate ale investigaţiilor din aşezarea de la Sobari a se vedea 
RIKMAN 1970; NICULIŢĂ 1996; POPA 1997.

Figura 2. Petreni. Planul magnetometric al suprafeţei investigate în campania anului 2009
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fi  cercetate din cauza gropilor adânci, rămase pe 
locul săpăturilor arheologice. În total, la Sobari a fost 
investigată o suprafaţă de circa 10 000 mp. Imaginea 
preventivă obţinută de pe urma investigaţiilor 
(Figura 3) confi rmă observaţiile anterioare ale lui 
E. Rikman despre structura internă a aşezării şi a 
dispunerii în teren a resturilor de construcţii. Relativ 
bine se observă urmele celor trei laturi ale incintei 
de piatră din partea de nord-vest a aşezării. Noutatea 
investigaţiilor le reprezintă cel puţin trei construcţii, 
probabil de lemn, cu lipituri de lut. Procesarea 
fi nală a imaginii obţinute şi mai ales extinderea pe 
parcursul campaniilor viitoare a investigaţiilor la 
dimensiunea întregului sit ne întăreşte optimismul, 
că vom putea obţine cu ajutorul măsurărilor 
rezistivităţii magnetice imaginea completă a aşezării 
şi,  eventual, a necropolei aferente. 

Proiectul privind cercetările geomagnetice 

moldo-germane a fost continuat şi în anul 2010. 
Spre deosebire de anul precedent, Institutul German 
de Arheologie a pus la dispoziţia echipei de lucru 
un echipament şi mai performant, compus din 16 
sonde de tip „Dr. Förster” (Figura 4). Sondele au 
fost dispuse pe un suport non-magnetic, elaborat 
şi asamblat ca şi cel precedent de fi rma Sensys din 
Germania şi propulsat în câmp de un automobil 
de teren. Distanţa dintre sonde era de 0,25 m, iar 
concomitent putea fi  măsurată o fâşie cu lăţimea de 4 
m. Viteza de propulsare varia între 0,6-15 km/oră. Cu 
ajutorul acestui echipament s-au efectuat măsurări 
geomagnetice într-o serie de situri din diferite epoci 
pre- şi protoistorice, precum şi pe suprafaţa oraşului 
medieval de lângă satul Trebujeni, raionul Orhei.

Din punct de vedere al dezvoltării metodei de 
cercetare, deosebit de promiţătoare sunt rezultatele 

Figura 3. Sobari. Planul magnetometric al suprafeţei investigate în campania anului 2009
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cercetării de la „Orheiul Vechi”9. Aici a fost 
investigată o suprafaţă de circa 1,0 ha, dispusă la 
sud de incinta aşa-numitei citadele de piatră. Spre 
deosebire de cercetările din cadrul campaniei anului 
2009, care s-au efectuat în interiorul incintei, aici s-au 
putut desluşi o serie de anomalii magnetice, indicând 
existenţa sub nivelul actual al solului a diferitelor 
construcţii din perioada medievală. Amploarea cu 
care pot fi  făcute investigaţiile respective (circa 20 
ha/zi) şi, respectiv, susceptibilitatea magnetică a 
suprafeţei fostului oraş medieval, sunt factorii decisivi 
pentru utilizarea magnetometriei la planifi carea şi 
managementul cercetărilor ulterioare din acest sit 
arheologic de importanţă internaţională.

9 Pentru o prezentare recentă a oraşului medieval a se vedea 
POSTICĂ 2006.

Cercetări geomagnetice de amploare au fost 
efectuate în situl de la Sângerei, raionul Sângerei, 
marcat la suprafaţă prin materialul arheologic de tip 
Cucuteni-Tripolie şi Sântana de Mureş-Cernjahov10. 
Aici a fost investigată geomagnetic o suprafaţă de 
peste 20 ha. Rezultatele au confi rmat concluzia 
formulată pe marginea materialului de suprafaţă 
despre existenţa aici a două situri arheologice – 
eneolitic şi de epocă romană târzie. Astfel, în partea 
de sud a promontoriului au fost fi xate o serie de 
anomalii dispuse în câteva rânduri concentrice 
(Figura 5). Pe baza analogiilor în aşezarea de la 
10 Punctul se afl ă pe un promontoriu dispus la circa 10 km de 
la centrul oraşului Sângerei. Situl este cunoscut de pe urma 
perieghezelor de teren efectuate de către arheologul Veaceslav 
Bicbaev.

Figura 4. Magnetometru cu 16 sonde în timpul măsurărilor în situl de la Sângerei

Figura 5. Sângerei. Planul magnetometric al sitului
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Petreni, raionul Drochia, acestea pot fi  interpretate 
drept locuinţe ale aşezării culturii Cucuteni-
Tripolie. În afară de locuinţe de dimensiuni „mici”, 
s-au descoperit şi anomalii de formă alungită de 
dimensiuni de circa 6 x 15 m. Probabil, este vorba 
fi e de câte o construcţie de dimensiuni mari, fi e 
de două construcţii mai mici alăturate. În baza 
distribuţiei materialului arheologic de suprafaţa, 
estimăm dimensiunea aşezării la circa 7 ha.

În partea opusă a promontoriului s-au descoperit 
o anomalie geomagnetică de formă alungită, care 
poate fi  interpretată drept o construcţie de piatră cu 
o lungime de circa 28,0 m. Aceasta poate fi  pusă 
în legătură cu materialul arheologic de tip Sântana 
de Mureş-Cerneahov adunat la suprafaţa sitului. 
Unele dintre anomaliile magnetice de dimensiuni 
mai mici pot fi , la rândul lor, interpretate drept 
gropi de morminte. Această ipoteză urmează să 
fi e însă verifi cată prin intermediul unor cercetări 
pluridisciplinare mai aprofundate.

O atenţie deosebită a fost acordată investigaţiilor 
din aşezarea de la Petreni. Cunoscându-se potenţialul 
ştiinţifi c al sitului de pe urma investigaţiilor din anul 
2009, aici s-au efectuat măsurări geomagnetice pe o 
suprafaţă de peste 14 ha (Figura 6). 

Suprafaţa prospectată în anul 2010 reprezintă 
aproximativ o jumătate din aşezarea a cărei 
cercetare a început cu peste un secol în urmă. 
Iniţial dimensiunile locuirii au fost estimate pe 
baza aerofotografi ei sitului, precum şi pe baza 
cartării materialului de suprafaţă. Jumătatea de 
nord a aşezării era ocupată în anul 2010 de culturi 
agricole de iarnă şi nu a putut fi  investigată. Planul 
magnetometric realizat de pe urma campaniei de la 

Petreni indică cu claritate o locuire a cărei construcţii 
sunt dispuse în linii concentrice grupate în jurul unui 
sector central. Calitatea înaltă a imaginii procesate 
pe baza măsurărilor de la Petreni se datorează 
cantităţii mari de lut ars din componenţa resturilor 
caselor eneolitice. 

Un rezultat important al cercetărilor din 
anul 2010 reprezintă descoperirea unei anomalii 
semicirculare de dimensiuni mari, care înconjoară 
aglomerarea de locuinţe pe din afară, interpretată 
drept urmă a şanţului de la palisada ce înconjura 
aşezarea. Urme mult mai puţin vizibile ale unui alt 
şanţ se observă în presupusa parte centrală a aşezării. 
În concluzie putem conchide, că investigaţiile 
geomagnetice de la Petreni, raionul Drochia, 
indică încă o dată fi abilitatea acestei metode pentru 
cercetarea structurii interne a siturilor eneolitice în 
care se păstrează resturile unor construcţii de lemn 
cu lipituri de lut. 

Urmele aşezării par a fi  bine păstrate. Situl 
este relativ uşor accesibil. erenul este folosit 
pentru culturi agricole de gospodăria colectivă 
din localitatea Sofi a, raionul Drochia, dar, spre 
deosebire de alte situri, suprafaţa aşezării nu este 
parcelată. Măsurările geomagnetice din anul 2010 
vin să confi rme clar importanţa şi potenţialul 
ştiinţifi c ale sitului, care la moment după gradul de 
păstrare şi posibilităţile de explorare ştiinţifi că apare 
drept unicat în Europa. Cercetările pluridisciplinare 
din viitorul apropiat ar putea scoate la iveală şi alte 
particularităţi specifi ce ale locuirii eneolitice din 
Podişul Central Moldovenesc, în particular, şi a 
culturii Cucuteni-Tripolie, în general.

În fi nalul campaniei de cercetări comune, care 

Figura 6. Petreni. Rezultatul măsurărilor în campania anului 2010
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a durat aproape întreaga lună octombrie 2010, 
reprezentanţii Institutului German de Arheologie 
au ţinut o conferinţă în faţa colegilor şi studenţilor 
de la UPS, prezentând rezultatele preliminare ale 
investigaţiilor desfăşurate. Primele rezultatele 
preliminare ale acestor investigaţii au fost publicate 
în periodice din Republica Moldova şi urmează să 
fi e publicate în Germania [Popa u. a. 2010a; Popa 
u. a. 2010b]. 

În acest mod, activitatea grupului de lucru 
reprezintă o continuare logică a colaborării între 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 
Chişinău cu Institutului German de Arheologie prin 
implementarea unei tehnologii moderne de cercetare 
non-distructivă a siturilor arheologice, cumulat cu 
instruirea viitorilor utilizatori ai acestei tehnologii 
în Republica Moldova în cadrul programelor de 
masterat în domeniile istorie şi patrimoniu cultural.

Quo vadis? Probleme şi perspective ale 
parteneriatului moldo-german

Rezultatele preliminare ale sondajelor 
geomagnetice din anii 2009 şi 2010 au confi rmat o 
serie de situaţii arheologice atât în cadrul siturilor 
preistorice, cât şi ale celor antice şi medievale, care 
merită a fi  dezvoltate în anii următori. Extinderea 
parteneriatului moldo-german ar putea asigura şi 
transferul de experienţă şi cunoştinţe în domeniul 
metodelor moderne de cercetare arheologică. 
Cu atât mai mult cu cât utilizarea metodelor de 
cercetare geomagnetică în cadrul proiectelor 
arheologice se încadrează perfect în contextul 
prevederilor şi îndemnului unui şir de convenţii 
internaţionale de a utiliza tehnicile non-distructive 
şi conservarea in situ a urmelor arheologice. Carta 
ICOMOS pentru protecţia şi gestiunea patrimoniului 
arheologic din 1990 menţionează, spre exemplu, că 
săpăturile trebuie executate cu preferinţă în siturile 
condamnate distrugerii, fi e ca rezultat al programelor 
de amenajare a terenurilor, fi e ca rezultat al unor 
calamităţi naturale.

Pentru perioada imediat următoare, ne-am stabi-
lit drept sarcină prioritară creşterea competitivităţii 
ştiinţifi ce a echipei noastre de cercetare din cadrul 
Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din 
Chişinău şi crearea premiselor necesare în vederea 
aderării la un program european de cercetare de 
excelenţă din cadrul „Framework Programme 7”. 
Pentru aceasta am defi nit trei obiective de bază: 
a) realizarea unui studiu de caz de Landscape 
Archaeology pentru epoca romană şi romană 
târzie cu scopul evidenţierii potenţialului ştiinţifi c 
al monumentelor arheologice din Moldova; 
b) crearea bazei tehnico-materiale necesare pentru 
implementarea tehnologiilor moderne în arheologie; 
c) pregătirea în cadrul Facultăţii de Istorie a 
Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” 
din Chişinău de specialişti tineri în vederea 
utilizării noilor tehnologii GIS, magnetometriei şi 

prospecţiunilor non-distructive pentru arheologie. 
Rezultatele acestor activităţi se vor face vizibile abia 
pe parcursul timpului şi necesită, pe lângă munca 
asiduă a echipei noastre de cercetare, o susţinere 
multilaterală din partea statului.
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