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1. ALBA IULIA, Jud. Alba; PARTOŞ; Alexandru Diaconescu, Universitatea Cluj, Ioan Piso, Universitatea 
Cluj, Viorica Bolindeţ Rusu , Muzeul Alba Iulia, Valeriu Bărbuţă, Universitatea Alba Iulia. 

În anii 1989 - 1992 echipa noastră a efectuat cercetări arheologice sub egida Institutului, apoi a 
Universităţii din Cluj, în colaborare cu Muzeul Unirii Alba Iulia. Principalele rezultate de natură istorică privind 
evoluţia tuturor aşezărilor din Apulum-ul roman au fost prezentate, împreună cu unele date arheologice, la 
colocviul româno-elveţian de urbanism roman 1• Câteva materiale speciale au fost de asemenea publicate cu 
diferite ocazii2

, iar câte un raport detaliat pe fiecare obiectiv în parte urmează a fi predat revistei Apulum3
. De 

aceea prezentăm aici pe scurt rezultatele cercetărilor efectuate în aşezarea care a fost mai întâi municipium 
apoi colonia Aurelia Apulensis, pe principalele probleme: elemente de fortificaţie, stratigrafia internă, 
sanctuarul lui Liber Pater. 

1. Elementele de fortificaţie au fost cercetate pe laturile de est, nord şi vest ale oraşului (secţiunile S I -
S Vll)4

• Principala noastră contribuţie a fost precizarea limitelor aşezării romane, căci atunci când am început 
săpăturile nu se cunoştea amplasarea exactă decât a castrului legiunii a XIII Gemina, aflat sub fortăreaţa 
austriacă. În faza de municipiu oraşul avea fortificaţii cu val de pământ şi palisadă şi era mai puţin extins 
decât colonia, a cărei incintă avea două faze, una cu val şi palisadă, cealaltă cu zid de piatră. Pe laturile de 
nord şi est elementele de fortificaţie din cele trei faze se suprapun, pe când latura de vest a coloniei a fost 
mutată cu circa 50 m mai în afară, până lângă albia antică a Ampoiului5

• Municipium Aurelium Apulense 
avea o lăţime (est-vest) de 450 m, iar colonia Aurelia de 500 m. Latura comună de nord se găseşte la 1500 
m de Mureş. În cealaltă direcţie, până la castru, sunt 2000 m în linie dreaptă şi probabil 2200 m (o leuga) pe 
drumul roman6• Prima fortificaţie de pământ consta dintr-un murus cespiticius, cu o lăţime de 4 m la bază şi 
cu laturile verticale până la o înălţime de circa 90 cm, după care feţele sale devin uşor oblice. Valul s-a 
păstrat până la o înălţime de cm fiind acoperit de cel al fazei următoare. În faţa sa erau două şanţuri în 
formă de V în profil şi cu vârful adâncit din cauza curăţirilor repetate cu o cazma de 30 cm lăţime. intre primul 
şanţ şi val există o bermă de cm. Şanţul avea o lăţime de cm şi o adâncime de cm. Pe contraescarpa sa 
erau plantate şicane, constând probabil din ţăruşi. Cel de al doilea şanţ era situat la o distanţă de cm de val 
şi avea cm lăţime şi cm adâncime. Spre interiorul oraşului se găsea un drum de pietriş similar viei sagularis 
din castre. Faza a doua are un val de pământ construit în aceiaşi tehnică şi şanţuri similare, săpate puţin mai 
departe de val decât cele anterioare. Şanţul exterior a fost acum refăcut o dată, prin astuparea primului şi 
săparea mai departe de incintă a celui de al doilea. Fazei a treia îi corespunde construirea unui zid de piatră. 
El avea o lăţime de 120 cm şi contraforţi din loc în loc, pe faţa interioară. Se pare că nu avea în spate un 
aggerconsistent şi drumul de rond se sprijinea evident pe contraforţi (mai bine zis pe arcele dintre ei). În 
multe cazuri zidul a fost recent scos până la temelie, dar judecând după situaţia întâlnită pe latura de nord se 
pare că el era construit din 2-3 asize de gresie alternate cu 2-3 asize de cărămidă, totul prins cu mortar din 
abundenţă. Pe faţa externă acest opus mixtum era placat cu blocuri de calcar puse în dungă (cu o grosime 
de numai 20 - 30 Cm) care creau din exterior aparenţa unui zid solid în opus quadratum. Şi în această fază 
sunt tot două şanţuri de apărare, cu acelaşi profil în formă de V, săpate şi mai departe de zid. Pe partea de 
est, peste mai vechea "via sagu/aris", s-a extins acum o clădire. 

2. Stratigrafia internă a oraşului a fost stabilită pe baza secţiunilor S VIII şi S IX, trasate în extremitatea 
nordică a aşezării antice cu ocazia lucrărilor de lărgire a şoselei actuale. Având o lăţime de 2 m şi acoperind 
împreună un spaţiu de aproape 100 m lungime, cele două secţiuni au relevat o stratigrafie romană de peste 
3 m grosime. Principalul rezultat obţinut, dincolo de succesiunea celor şase faze de locuire, a fost 
identificarea unui nivel din primele decenii ale sec. 11, ce dovedeşte că vicus-ul traianic apărut în dreptul 
podului peste Mureş şi care făcea parte din Sarmizegetusa, s-a extins foarte de timpuriu de-a lungul 
drumului imperial pe circa 1,5 km, până în marginea teritoriului aflat sub jurisdicţie militară. Secţiunile au 
intersectat mai multe grupuri de clădiri (insulae), separate de drumuri est-vest (decumam). În primele trei 
faze clădirile sunt numai de lemn, dar şi în fazele de piatră (IV, V şi VI) pereţi de lemn şi chirpic de la tot felul 
de anexe gospodăreşti coexistau cu ziduri masive de piatră şi cu pereţi de cărămidă aşezată pe soclu de 
piatră. în nici o încăpere nu s-a găsit paviment de opus signinum şi doar într-un loc a apărut un fragment de 
instalaţie de hipocaust. Din cauza pânzei freatice prima fază a putut fi doar parţial urmărită. În fazele li şi 111 
apar clădiri cu pereţi de lemn şi chirpic orientaţi est-vest (adică perpendicular pe drumul imperial care trecea 
în apropiere paralel cu secţiunile noastre). Materialul arheologic recoltat din straturile de amenajare în 
vederea acestor faze, ca şi din straturile de locuire corespunzătoare, cuprinde numeroase sigillate şi opaiţe 
timpurii. Faza a IV-a a însemnat o importantă reorganizare urbanistică. Acum se construiesc drumurile 
intermediare şi apar clădirile de piatră. Materialul arheologic recoltat de aici (în principal sigillate şi opaiţe) 
arată că edificiile de lemn au durat până cel puţin la mijlocul secolului 11, ceea ce ne face să punem această 
fază a IV-a în legătură cu amenajările legate de municipiul instituit de Marcus Aurelius. Fazele IV şi V 
acoperă epoca antonină târzie şi pe cea a Severilor, prelungindu-se apoi până spre mijlocul secolului III. 
Faza a VI-a este cea mai spectaculoasă. În partea de nord peste o întreagă insulă se construieşte o mare 
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vilă (domus) cu grădină interioară şi un bazin destul de rudimentar făcut din cărămidă. Într-o curte pavată cu 
lespezi a apărut o instalaţie de afumat carnea construită din spolii de la diferite clădiri şi din fragmente de 
monumente reutilizate. Sub pavajul curţii a fost găsit un opaiţ lucrat la roată ce nu poate fi datat înainte de 
mijlocul secolului III. După dărâmarea parţială a zidurilor în secolul XI a fost instalată aici o locuinţă de 
suprafaţă cu pereţii de lemn pe tălpici de piatră. 

3. Sanctuarul lui Liber Pater se găseşte în partea de nord-vest a coloniei Aurelia Apulensis, fiind 
construit peste şanţurile de apărare de pe latura de vest a municipiului Aurelium7

• Din faza municipiului 
datează o serie de gropi menajere, iar din perioada ce desparte dezafectarea fortificaţiei de construirea 
sanctuarului datează un cuptor de ceramică amenajat în fostul şanţ de apărare. Sanctuarul a fost construit în 
epoca Severilor, puţin după constituirea coloniei. Este vorba despre un loc de întrunire (stybadeion) al 
adepţilor zeului vegetaţiei şi vinului, amenajat într-o grădină interioară a unei mari locuinţe. De-a lungul 
zidurilor (scoase în epoca modernă) erau îngropate dolia (chiupuri pentru fermentarea mustului), iar în zona 
centrală am găsit urmele unor structuri uşoare de lemn sprijinite pe tălpici din cărămizi bipedale. Sanctuarul 
a fost devastat de creştini care au distrus statuile şi alte ofrande ale zeului tutelar şi ale altor divinităţi 
înrudite, găzduite în aceiaşi incintă. Dintre descoperiri amintim: o placă de marmură cu inscripţie dedicată lui 
Liber Pater de către un veteran al Leg XIII Gemina, o placă de marmură cu un relief al lui Pan şi cu o 
dedicaţie din partea unui beneficiar consular, o statuetă a lui Liber Pater/Dionysos în ipostaza "majestas", de 
o excepţională valoare artistică, alte două statuete mai mici şi mai rudimentare aparţinând aceluiaşi tip 
iconografic, o statuetă tot de marmură a aceluiaşi zeu în ipostaza "Apollo Lykeios", un altorelief de marmură 
cu un grup dionisiac, un oscillum de ceramică cu un satir şi o menadă dansând (iarăşi o piesă de mare 
valoare artistică), două modele de lut pentru fabricare de prăjituri rituale (liba), un fragment de mască de 
ceramică, o statuetă de marmură a cavalerului trac cu inscripţie grecească, o plăcuţă de plumb cu 
reprezentarea cavalerilor danubieni dedicată de coh I Sagittariorum Tibiscensium şi o statuetă de ceramică 
reprezentând o divinitate feminină tronând. După abandonarea sanctuarului la adăpostul încăperilor din jur 
au fost amenajate baterii de cuptoare de ceramică de la care s-au recuperat multe rebuturi, dar şi o mare 
cantitate de ceramică comună de tip roman. Dintre piesele deosebite amintim un opaiţ lucrat la roată, de tip 
evoluat şi o cupă cu picior ce are analogii în secolele V-VI. Cuptoarele nu pot fi însă încadrate mai târziu de 
secolul IV, căci ceramica produsă se apropie mult de cea din timpul provinciei. 

Al. Diaconescu, I. Piso, Apulum, în La politique edilitaire dans Ies provinces de I · Empire romaine, Cluj 
Napoca, 1993, p. 67 - 83. 

L. Băeşan (Ruscu), Eine Kultmaske aus dem Heiligtum des Liber Pater von Apulum, în Ephemeris 
Napocensis, 2, 1992, p. 135 - 146. D. Rusu, Ober die Kuchenmatrizen aus dem Heiligtum des Liber Pater 
von Apulum, în Ephemeris Napocensis, 11, 1992, p. 125 - 134. V. Rusu-Bolindeţ, Un opaiţ cu reprezentarea 
lui Bacchus (Liber Pater) de la Apulum, în Studii de istorie a Transilvaniei, Cluj, 1994, p. 58 - 60; idem, La 
ceramique a glacure plombifere d'Apulum et de Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Acta R. C. R. F., XXXII, 
Szekesfehervar 1992, sub tipar. La sanctuarul lui Liber Pater cercetările vor continua cel puţin încă un an şi 
abia apoi va putea fi elaborat raportul definitiv. 

La săpături au participat Al. Diaconescu, I. Pisa, C. Opreanu, M. Oprea, CI. Băluţă, V. Bolindeţ-Rusu, V. 
Bărbuţă. 

Pt. latura de sud v. I. Bogdan-Cătăniciu în volumul de faţă, p.V. mai pe larg I. Pisa, Die inscriften von 
Pfaffenberg und der Bereich der "Canabae legionis", în Tyche, 6, 1991, p. 139 sqq şi în special p. 148 149. 

La săpături au participat Al. Diaconescu, I. Piso, V. Bolindeţ-Rusu, M. Oprea, L. (Băieşan) Ruscu, V. 
Bărbuţă. 

2. ALBEŞTI, Jud. Constanţa; Adrian Rădulescu, Maria Bărbulescu, Lucia Buzoianu, MINAC; Valeriu 
Georgescu, M.A. Callatis 

Săpăturile arheologice de la Albeşti, începute în anul 1974, au condus la identificarea unei aşezări 
elenistice fortificate de tip trourion. În perioada 1983-1992 acestea au urmărit cercetarea amenajărilor din 
spaţiul fortificat (sector 8) şi zona din exteriorul incintelor (respectiv sectoarele D şi E).Reamintim că 
fortificaţia cunoaşte trei faze constructive: două plasate în limitele sec. IV a. Chr.; faza a III-a de construcţie, 
care a însemnat o extindere spre sud a ariei fortificate, se plasează în limitele sec. III a. Chr. (după primele 
decenii ale secolului). Datele propuse se bazează pe situaţia stratigrafică şi pe aflarea unor materiale 
arheologice databile (monede şi ştampile amforice). 

Celor trei etape de construcţie le corespund în interiorul fortificaţiei trei nivele de locuire: primul începe 
într-o perioadă destul de timpurie în sec. IV a. Chr., fiind suprapus de o tasare consistentă din piatră, făcută 
în momentul ridicării fortului în etapa a li-a. Al doilea nivel de locuire se plasează în a doua jumătate a sec. 
IV a. Chr. (sau ultimul sfert al secolului), pentru a fi continuat după primele decenii ale sec. III a. Chr., de un 
nivel de locuire nou, a cărui durată va ocupa sec. III a. Chr. şi probabil prima parte a secolului următor. 

2 
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Campaniile de cercetări arheologice din perioada anunţată s-au desfăşurat în sectorul B în carouri aflate 
în apropierea laturilor de sud, est şi vest ale incintei, precum şi pe axa mediană a fortului surprinzând 
complexe din etapele a li-a şi a III-a de locuire. S-a·urmărit stabilirea unei corelaţii între cronologia locuinţelor 
din interiorul fortificaţiei şi întregul sistem de apărare reprezentat de incinte. O observaţie care s-a impus de 
la început are în vedere nivelările artificiale în trepte, practicate pentru atenuarea pantei terenului. 
Amenajările noilor locuinţe au făcut ca şi etapele de locuire anterioare să fie nivelate, fapt ce a determinat ca 
multe locuinţe din faza a III-a să presupună numai şi locuiri anterioare. 

Pe latura de sud, s-a remarcat, prin dimensiunile ei, o locuinţă cu latura de vest perpendiculară pe 
incinta a doua (carourile 31-32) sector B. Latura lungă, de nord (c. 12-22-32) păstrează bine fundaţia şi 2-3 
rânduri de blochete de calcar. Funcţionalitatea acestei locuinţe pe durata sec. III a. Chr. este asigurată de 
ştampile amforice de Heraclea Pontică din perioada C şi câteva exemple sinopeene şi rhodiene. 

Legată de aceasta, este locuinţa din carourile 13-23, al cărui zid pe axa est-vest este comun ambelor 
construcţii. Celelalte laturi, de E, V şi N, păstrează, până la înălţimea de cca. 0,55 m, ziduri în general cu 
două rânduri de blochete, lucrate într-o tehnică mai puţin îngrijită. Pe aceleaşi nivele cu locuinţa, dar în afara 
ei, spre est, în c.13, au fost surprinse urmele unui pavaj. Materialul arheologic, atât în interiorul locuinţei, cât 
şi în exteriorul ei, este suficient de bogat şi omogen din punct de vedere cronologic pentru faza a III-a de 
locuire. În afara materialului amforic obişnuit, notăm câteva reliefuri ceramice şi fragmente de vase 
elenistice, greceşti şi autohtone. Dovezi de locuire din fazele a li-a şi a III-a se constată şi în încăperile 
situate de-a lungul laturii de vest a incintei (c.63-66). Dimensiunile acestora variază între 3,50 x 4,20 m şi 
4, 1 O x 4 m şi au zidurile groase de 0,35-0,45 m. Zidurile de pe latura de est a acestor locuinţe, acolo unde 
erau prevăzute şi intrările dinspre interiorul fortului, au avut mai mult de suferit din cauza unor fundaţii mai 
puţin stabile, fapt care le-a cauzat prăbuşirea în timp. 

Prin demontarea incintei din prima fază pe latura de vest a fortului, porţiuni din zidăria acesteia au fost 
folosite la amenajarea noilor locuinţe. Padinele, care folosesc stânca naturală nivelată, prezintă şi urmele 
unor lipituri din argilă. 

În aceste carouri au fost documentate trei niveluri arheologice: primul constă din amenajarea ca bazin 
de apă a unei gropi rectangulare săpate în stânca naturală până la adâncimea de -1,20 m (lungimea gropii = 
2,30 m; lăţimea= 1,70 m). Groapa este suprapusă în c.64 s.B de podina de lut a unei locuinţe, pe care s-au 
aflat nu mai puţin de 7 ştampile de Heraclea Pontică din grupa a IV-a şi un exemplar sinopean din grupa a 
III-a. Această fază de locuire bine documentată pentru începutul sec. III a. Chr. este urmată de una mai 
recentă din ultima parte a sec. III a. Chr., databilă prin ştampile sinopeene. Spre est, respectiv în carourile 
52-53-54 sectorul B a fost începută cercetarea unui alt rând de locuinţe, din care a fost recuperat un bogat 
material ceramic din a doua jumătate şi sfârşitul sec. III a. Chr., constând din lekythoi şi câteva ştampile de 
tip Tanagra. În partea de sud a caroului 54, la nivelul stâncii naturale, s-a surprins o nouă groapă cu rol de 
bazin, cu o lungime totală de 3,60 m şi adâncimea de 1, 10-1,20 m. 

Situaţia cronologică a amenajărilor din aceste carouri coincide cu cea remarcată mai sus. 
Cercetarea carourilor 24-25, s.B a dat peste urme toarte puternice de dărâmătură ce include blocuri mai 

mari de calcar, ţigle şi o mare cantitate de fragmente ceramice (în special de la amfore de Heraclea Pontică, 
Thasos, Sinope şi Cos).Nivelul I de locuire este reprezentat aici de stânca naturală amenajată, care are pe 
alocuri aspectul unui pavaj. Săpăturile din cele două carouri par să demonstreze că pe spaţiul redus din 
interiorul tortului nu erau dispuse locuinţe; nu este exclus ca acest spaţiu să fi fost rezervat ca loc de schimb 
comercial, dovadă cantitatea mare de ceramică recoltată. 

Pentru verificarea unor situaţii stratigrafice şi cronologice, tot în sectorul B, c.41-51 şi sector A, c. 7 - s.B, 
c.1, s-a procedat la refacerea unor profile de control şi desfiinţarea unor martori. Aceste cercetări au fost în 
măsură să verifice observaţiile noastre anterioare şi să sprijine ipoteza amenajării spaţiului interior, cel puţin 
în acest sector, concomitent cu amenajarea incintelor. Totodată secolul III a. Chr. se dovedeşte foarte bine 
reprezentat, mai ales pentru amenajările aflate în interiorul suprafeţei fortificate. 

Odată cu investigarea perimetrului intramuran s-a impus cercetarea restului aşezării, care, depăşind 
acest spaţiu, se întinde pe cca. 12 ha. În acest scop au fost întreprinse săpături în câteva carouri din 
sectoarele D şi E, situate în părţile de S şi V ale platoului. 

În sectorul D, carourile 91-95, au fost surprinse două niveluri elenistice: primul este documentat prin 
urme de padine de lut aflate la nivelul stâncii naturale şi de amenajarea unor vetre; materialele ceramice 
recuperate (ştampile de Heraclea Pontică cu două nume, cupe-skythoi şi boluri de provenienţă atică şi cu 
decor interior) asigură o datare cel puţin de la mijlocul sec. IV a. Chr. Al doilea nivel elenistic data în sec. III 
a. Chr., (posibil şi începutul sec. li a. Chr.) conservă parţial două construcţii: latura de N-S a unei încăperi cu 
zidul lung de 9 m şi zidurile scurte păstrate pe o lungime de 3 şi respectiv 1,50 m, în c.91-93, s.D. 
Construcţia a doua, surprinsă parţial în c.91, s.D, probează caracteristice tehnice de lucru şi orientarea faţă 
de axele cardinale ale tortului întâlnite mai departe în sectorul E. 

Un strat roman suprapune după o tasare slabă acest al 2-lea nivel elenistic. Materialele ceramice de 
sec. li-IV p. Chr. de pe acest strat confirmă alte descoperiri aflate la suprafaţa terenului, în special obiecte 
metalice şi monede de sec. IV p. Chr. 

Pentru a verifica perimetrul aşezării şi mai ales latura de vest a platoului, s-au săpat câteva carouri din 
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sectorul E. Suprafaţa cercetată este marcată de existenţa unor clădiri mari, unele dintre ele alcătuind 
complexe formate din două sau trei încăperi. Construcţiile sunt ridicate în aceeaşi manieră cu locuinţele din 
întreaga aşezare; se deosebesc însă prin dimensiuni mai mari (13,10 x 6,30 m, la clădirea nr.1 sau 18 x 7,70 
m la clădirea nr.4) şi prin caracterul de "complex" de clădiri cu ziduri comune pe laturile lungi (clădirile 1-3). 
Masivitatea construcţiilor şi panta rapidă a dealului suplinesc lipsa unei incinte puternice pe latura de vest. 

Prezenţa unor monede autonome de Callatis şi Tomis ne conduce la o datare a clădirilor la mijlocul şi în 
al treilea sfert al sec. III a. Chr. Cronologia propusă este susţinută şi de ştampile amforice de Rhodos şi 
Sinope, datate în limitele aceleiaşi perioade. 

Locuirea în sectorul E coincide, deci, cu faza a treia de extindere a aşezării; nu excludem însă nici o 
locuire anterioară, aşa cum probează amenajările din interiorul clădirii nr.5. 

Apariţia ceramicii romane şi în acest sector, împreună cu materiale elenistice, nu poate fi explicată 
deocamdată decât prin refolosirea construcţiilor de epocă elenistică şi în epoca romană. 

În stadiul actual al cercetărilor de pe platou şi în absenţa unor astfel de materiale în zona mai intens 
cercetată din interiorul fortificaţiei, nu ne putem pronunţa dacă este vorba de o locuire romană îndelungată, 
din sec. I până în sec. IV p. Chr. (în sectoarele D şi E) sau mai degrabă de una pasageră în intervalul 
amintit. 

În urma publicării integrale a materialului amforic de la Albeşti - ştampile şi recipiente ceramice, suntem 
în măsură să ne formăm o imagine asupra importanţei şi rolului aşezării, precum şi a stadiului relaţiilor 
greco-indigene în chora unei colonii doriene. Totalul pieselor amforice studiate de noi numără 558 toarte 
ştampilate şi 58 recipiente, care au circulat din primul sfert al sec. IV a. Chr. până în perioada imediat 
următoare sfârşitului sec. III a. Chr. 

Perioadele de vârf ale activităţii economice se plasează, prima spre sfârşitul sec. IV şi primul sfert al 
sec. III a. Chr.; a doua, va ocupa ultima jumătate a sec. III a. Chr. 

Sfârşitul importurilor amforice după începutul sec. li a. Chr. nu vrea să însemne şi sfârşitul aşezării de 
aici, ci numai marcarea unei perioade de răscruce din viaţa ei, datorate evenimentelor care au avut loc în 
Dobrogea spre începutul sec. li a. Chr. 

Cercetarea altor materiale şi investigarea, în continuare, a sectoarelor de la sud şi est (A şi C) va fi în 
măsură să verifice observaţiile noastre de până acum. 

3. BACĂU, Jud. Bacău; Alexandru Artimon, Muzeul Judeţean de Istorie "Iulian Antonescu", Bacău 

În perioada anilor 1983-1990 s-au efectuat cercetări arheologice sistematice în vechea vatră a oraşului 
Bacău. 

A. ZONA CATEDRALEI SF. NICOLAE 

În 1983 a fost finalizată cercetarea începută în anii 1971-1972, a vestigiilor bisericii de piatră din curtea 
Catedralei Sf. Nicolae. Biserica de plan treflat cu absidele laterale semicirculare, a fost construită la sfârşitul 
sec. XV, în epoca lui Ştefan cel Mare. Absida altarului este de formă poligonală la interior şi semicirculară cu 
contraforturi la exterior. Pronaosul este de formă poligonală atât la interior cât şi la exterior (L = 18 m în 
exterior şi 15 m în interior). Prezintă analogii, dispunerea altarului pronaosului, cu biserica din Bălineşti, 
ridicată de logofătul Tăutu, între anii 1494-1499. 

Cele mai vechi morminte din necropola aferentă bisericii sunt din prima jumătate a sec. XVI. După 
refaceri repetate, în decursul timpului, a fost demolată la mijlocul sec. XIX, când, între anii 1848-1850 s-a 
ridicat actuala catedrală. 

B. PERIMETRUL CURŢII BISERICII PRECISTA (zona central-estică a oraşului) 

În perioada anilor 1984-1990 au fost cercetate unele zone din perimetrul Curţii Domneşti, respectiv zona 
de est şi zona sud-estică precum şi părţile subterane ale turnului de apărare. Turnul de plan dreptunghiular, 
cu dimensiunile de 12,80 x 10,80 m la exterior şi ziduri groase de 1,40 m, avea în interior doi stâlpi de piatră 
de 1, 1 O x 1 ,05 m, dispuşi axial, la interval de 2, 70 m unul de altul, care susţineau bolta de cărămidă a 
beciului. Intrarea în beci, amenajată în partea de est a lui, se făcea printr-un gârlici de zid, cu dimensiunile de 
2,20 x 1 m. Au fost dezvelite 9 trepte de intrare construite din pietre legate cu mortar, late de 0,30 m. 

Amplasamentul, forma şi dimensiunile turnului, adâncimea fundaţiilor, toate conduc spre identificarea lui 
cu turnul-locuinţă al Curţii Domneşti. Prevăzut cu beci şi locuinţe la parter şi etaj, cu creneluri la partea 
superioară, avea rolul de a supraveghea întreaga zonă central-estică a oraşului, pe importantul drum 
comercial de pe Valea Siretului cu ramificaţiile lui spre Ţara Românească şi Transilvania. În această clădire 
erau adăpostiţi cei care alcătuiau corpul de pază al Curţii Domneşti. 

Coroborarea izvoarelor scrise cu cele arheologice ne-au condus la ipoteza că aceste construcţii au fost 
ridicate după anul 1476 şi au funcţionat până în prima jumătate a sec. XVI. 
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Al. Artimon, Contribuţii arheologice la istoria oraşului Bacău, Carpica, 13, 1981, p. 23; 18-19, 1987, p. 
287-290; 24, 1993, 71; Idem, Monumente istorice şi de artă, 2, 1987, p. 7-9. 

4. BARBOŞI, Jud. Galaţi; Silviu Sanie, I.A. laşi 

În perioada 1983-1992 la Barboşi-Galaţi au fost efectuate săpături arheologice în anii 1983 şi 1985 pe 
înălţimea Tirighina, în cetăţuia geto-dacică şi în castellum în anul 1987 şi 1989 la S-V de castellum în 
grădinile locuitorilor Nicolae Marcu şi Petrache Gheorghe. 

Campania din anul 1983 a fost deosebit de rodnică, atât prin datele furnizate în final, esenţiale pentru 
consideraţiile asupra stratigrafiei înălţimii, prin posibilitatea cercetării corespunzătoare a unor complexe 
arheologice, delimitarea lor, cât şi prin bogăţia şi varietatea materialelor descoperite. 

În Caseta 1-83 au fost surprinse cele 6 niveluri de locuire de pe Tirighina. Din nivelurile geto-dacice a 
fost bine cercetată palisada pe latura de N-E, porţiunile de locuinţe nedistruse de fundaţiile complexelor 
romane, gropile, mai ales din cel mai vechi nivel geto-dacic. Materialele recoltate (vase lucrate cu mâna şi la 
roată întregi, creuzete, jetoane, greutăţi, ţigle greceşti, amfore cu torţi cilindrice şi bifide, monede, obiecte de 
fier şi bronz etc.) au stat la baza ilustrării corespunzătoare în studiul asupra cetăţuii geto-dacice de la 
Barboşi-Galaţi (1. AM, XI, 1987, p. 103-110; 2. AM, 1988, p. 53-103; 3. AM, XIV, 1991, p. 45-55; 4. AM, XV, 
1992, p 71-96). 

Fără a fi la fel de însemnate şi pentru nivelurile romane, trebuie menţionate descoperirea în Caseta IV-B 
a unor ţigle cu ştampila Coh li Matt, pietre de ascuţit şi materiale ceramice interesante. Cercetările din 
aceleaşi perimetre, în anul 1985, au avut ca obiect urmărirea zidului de incintă al caste//um-ului pe latura de 
N-V. Au fost surprinse temelii neconsemnate de cercetările anterioare pe încă 1,80 m, dar şanţurile pentru 
scoaterea pietrei împiedică relevarea altor aspecte. Sigură rămâne forma poligonală. De consemnat, de 
asemenea, înălţarea valului cetăţuii dacice şi refolosirea lui în epoca romană. 

În anii 1987 şi 1989 limita fondurilor disponibile şi încercarea de a răspunde unor aspecte principale 
precum, delimitarea principalelor complexe, a determinat efectuarea săpăturilor la S-V de castellum, în 
grădina locuitorului Nicolae Marc, pe direcţia casei lui I. Fotachi, plasată pe valul vestic de incintă al castrului. 

Descoperirile din 1987 în locuinţe, au fost utile şi materialele romane (ceramica - afumătoare, 
castronaşe, opaiţe, mortarium etc.; o fibulă de bronz cu piciorul întors pe dedesubt, ţigle cu ştampila Coh li 
Matt etc.) bogate. 

În sfârşit, în 1989, săpăturile din cel mai sud-vestic punct, efectuate la Barboşi, în grădina locuitorului 
Petrache Gheorghe, a avut drept scop controlarea limitei necropolei şi aşezării. Au fost descoperite 
segmente din locuinţe cu temelii de piatră, ţigle, olane şi alte materiale romane. Spaţiul de săpătură este 
limitat de pomii fructiferi şi vie. Între piesele descoperite, de menţionat ţigla cu ştampila necunoscută până 
atunci la Barboşi sau în Moesia Inferior. 

5. BĂLĂCEANCA „ECLUZA", Jud. S.A.I.; Sergiu Haimovici, Universitatea laşi (Materialul arheozoologic 
din sec. VI p. Chr). 

Resturile osoase descoperite de arheologul Vasilica Sandu provin din 13 bordeie şi 5 gropi şi sunt în 
cantitate relativ mică(384 fragmente determinabile), dar totuşi reprezentative. 

În cadrul acestui lot au fost găsite doar 5 resturi aparţinând găinii domestice ce apare de talie mică, iar 
379 provin de la mamifere, dintre care, doar 3 aparţin unei specii sălbatice: mistreţul, iar restul de 376, 
corespunzând la 44 indivizi prezumaţi, provin de la cele mai importante animale din şeptel: taurinele, 
porcinele, ovicaprinele, calul, la care se adaugă şi câinele. 

Taurinele au relativ jumătate din material, sunt de talie foarte mică, în medie de 106,5 cm înălţime la 
greabăn şi erau folosite pentru diverse scopuri utilitare: lapte, tracţiune, etc. înainte de a fi sacrificate, dând 
însă cea mai mare cantitate de proteine animale necesare populaţiei umane. 

Porcinele se găsesc pe al doilea loc, mult după taurine şi erau sacrificate, în general, în jurul vârstei de 
doi ani, arătând astfel un tip primitiv, evident neameliorat; talia lor era relativ mică, rolul lor ca producătoare 
de carne fiind cu mult inferior în raport cu taurinele. 

Ovicaprinele cu o frecvenţă în jur de doar 15% erau şi ele folosite mai întâi în diferite scopuri utilitare şi 
sacrificate, în general, abia după atingerea maturităţii. S-a găsit atât Ovis cât şi Capra, aceasta în cantitate 
mult mai mică decât prima. 

Calul are resturi şi mai puţine. După un metacarp s-a stabilit o înălţime la greabăn de 131,4 cm, deci un 
individ de talie aproape mijlocie. Evident folosit în scopuri utilitare, este posibil ca el să fi fost totodată 
sacrificat pentru consumul alimentar. 

Câinele are doar două resturi, punându-se în evidenţă un individ de talie mare. 
Este clar că creşterea animalelor (inclusiv a găinii) era o ocupaţie de prim ordin a locuitorilor; vânătoarea 
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se executa doar întâmplător. 
Considerând mişcările migratorilor în secolul al Vl-lea, frecvenţa foarte înaltă a taurinelor în situl de la 

Bălăceanca, poate fi luată în consideraţie drept un argument al apartenenţei acestuia autohtonilor, întrucât 
slavii erau cu precădere crescători de porcine. 

6. BÂRLAD-VALEA SEACĂ, Jud. Vaslui; Eugenia Popuşoi, Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad (1982-1986) 

Aşezarea de la Bârlad-Valea Seacă se află situată la aproximativ 2 km nord-vest de oraşul Bârlad. intre 
anii 1960 - 1961 au fost descoperite primele două locuinţe amenajate ca ateliere pentru prelucrarea cornului 
de cerb. Săpăturile arheologice sistematice încep în anul 1966 şi vor continua până în anul 1971 când, vor 
începe investigaţiile în necropola aşezării, care vor continua până în anul 1980. Din anul 1981 se revine cu 
cercetarea în aşezare, în sectorul sudic, urmărindu-se identificarea unor ateliere meşteşugăreşti -
"metalurgice" a căror semnalare s-a făcut în timpul cercetărilor anterioare când au fost descoperite mai multe 
creuzete întregi ori fragmentare (Hierasus V, 1983 p.127-145). 

În campaniile de săpături arheologice desfăşurate între anii 1983-1986 au fost cercetate 5 locuinţe de 
suprafaţă; 3 bordeie-ateliere pentru prelucrarea cornului de cerb; 7 gropi de forme cilindrice ori uşor ovale cu 
fundul albiat, conic ori drept; o locuinţă sezonieră (şopron) şi 3 vetre amenajate în afara locuinţelor. 

Locuinţa 20 (3,50 x 4,20 m) orientată spre sud, de formă rectangulară, cu chirpic mărunt de la pereţi şi 
podeaua bătătorită mai ales pe latura de sud-vest. Nu s-au găsit urme de vatră. Materialul arheologic este 
sărac - câteva fragmente ceramice, un pieptene, o piesă din bronz şi puţine deşeuri de la prelucrarea 
cornului de cerb. 

Locuinţa 21 (3,10 x 3,70 m) de formă rectangulară, chirpicul de la pereţi este compact pe latura de est 
şi mărunt pe cea de sud. Fără resturi de vatră. Sub chirpici, pe podea, foarte puţin material arheologic - o 
ceaşcă dacică în colţul de sud-est, câteva fragmente din vase lucrate la roată şi o piesă inelară din bronz. 

Locuinţa 22 (94,50 x 9 m) de formă rectangulară. S-au păstrat foarte bine fragmente de chirpic de la 
pereţii de est, sud şi nord. Vatra se află aproape în centru aşezată pe un pat de pământ gros de cca. 5-8 cm. 
Materialul arheologic şi aici este sărac - fragmente ceramice de la 1 - 2 vase de provizii şi o greutate 
circulară. 

Locuinţa 23 (3,80 x 5,70 m) este de formă rectangulară. Chirpicul de la pereţi se păstrează mai bine pe 
jumătatea de est şi pe latura de nord. În centrul locuinţei se află o vatră realizată din 2 rânduri de plăci din 
piatră peste care s-a aplicat un strat de lutuială bine făţuită şi puternic calcinată. Vatra are o formă ovală cu 
diametrii de 0,60 x 0,85 m. De pe suprafaţa locuinţei s-au adunat fragmente ceramice, fragmente de corn de 
cerb retezate şi o lamă de cuţit din fier puternic oxidat. La demontarea podelei, în zona vetrei, s-a constatat 
existenţa unei gropi (41) cu diametrul de 1,50 m. 

Locuinţa 24, de dimensiuni relativ mici (5,80 x 6,35 m) are platforma de chirpic bine conturată, lipitura 
pereţilor păstrându-se ceva mai compactă şi mai calcinată pe margini. În mijlocul locuinţei se află o vatră 
realizată din lut, de formă aproape circulară, cu diametrul de 0,75 m. Vatra, puternic calcinată şi mozaicată, 
poartă urmele unor reparaţii succesive. Spre colţul de sud-est se află o a doua vatră de formă rectangulară 
cu dimensiunile de 0,90 x 0,60 m, construită dintr-un strat de pietre de râu peste care a fost aplicată o 
lutuială relativ subţire. Pe podea şi în jurul vetrei se aflau fragmente ceramice cu precădere de la vase 
lucrate cu mâna. 

Bordeiul 20 de formă ovală de 2,40 x 3,05 m, coboară faţă de solul antic cu 0,05 m. Este prevăzut cu o 
treaptă lată de 1,20 m şi înaltă de 0,50 m. Pe latura de vest au fost surprinse 3 gropi cu diametrele variind 
între 0,44 şi 0,57 şi care se adâncesc sub podea cu 0,50 m, considerate a fi scaune de lucru. La baza 
gropilor s-au găsit fragmente din corn de cerb în diferite faze de lucru şi chiar un pieptene, fragmente 
ceramice etc. Pe podea, pe pătrimea de nord-vest se afla un strat subţire de cenuşă. Bordeiul 21, este de 
fonnă rectangulară cu colţurile rotunjite, cu dimensiunile de 4,20 x 5,50, se adânceşte sub solul antic de 
călcare cu 0,80 m. Intrarea în bordei se făcea pe trepte amplasate la mijlocul laturii de sud. Podeaua 
bordeiului, bine bătătorită, este încărcată mai ales pe jumătatea de sud, cu lut adus pe picioare. Pe podea şi 
în lutul adus, se aflau multe surcele provenite de la cioplirea cornului de cerb precum şi plăcuţe şi chiar un 
pieptene. Alături de acestea se găseau şi multe fragmente din vase lucrate cu mâna şi la roată. Pe latura de 
vest, cu 0,08 m mai sus de podea se afla zgura de fier ("o parte dintr-o lupă de fier?") 

Şopron 10 (locuinţă cu caracter sezonier, posibil anexă la locuinţa nr.22). Dimensiunile sunt de 2,80 x 
3,50 m cu orientarea nord-sud. În interior avea amenajată o vatră de 1,30 x 1, 1 O m, cu două pietre aşezate 
pe cant. în interior, pe lângă resturile unei râşniţe cu "Pârpăriţă" se aflau multe greutăţi pentru războiul de 
ţesut. 

Groapa nr. 34 - de formă cilindrică cu fundul conoidal, cu diametrul de 1, 15 m şi adâncimea de 0,45 m 
de la nivelul solului antic. în umplutură se află mult chirpic, cenuşă, câteva fragmente ceramice şi oase de 
animale, precum şi 3 - 4 fragmente de corn de cerb. 

Groapa nr. 35, de fonnă circulară, cu diametrul de 1,30 m şi adâncă de 2,50 m faţă de solul actual. Pe 
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latura de nord-vest are un prag înalt de 0,40 m. Pe partea de est are o nişă în mal adâncă de 0,45 m. 
Podeaua este bătătorită cu picioarele. De la fund pe o înălţime de 0,60 m se află o mare cantitate de 
fragmente ceramice, corn de cerb - în diverse faze de lucru, oase de animale, resturi de vatră. Peste acest 
strat multă cenuşă, chirpic, corn de cerb, tablă şi sârmă din bronz. Construcţia gropii şi materialul existent 
determină pe autorul cercetării să considere drept groapă cu caracter magico-cultural. Groapa nr. 36, de 
formă circulară cu fundul albiat, are diametrul de 1, 15 m. Umplutura gropii cuprinde mult chirpic, spărturi de 
la o vatră în amestec cu cenuşă. Pe fundul gropii, unde cenuşa este depusă în lentile s-au găsit câteva 
fragmente din corn de cerb dintre care unul cu urme de arsură. 

Groapa nr. 37, de formă tronconică, cu diametrul de 0,65 m la gură şi 0,73 la bază, coboară până la 
1,90 faţă de solul actual; în umplutura ei câteva fragmente de corn de cerb şi un fragment dintr-un vas mare 
de provizii. 

Groapa nr. 38, de formă cilindrică, cu diametrul de 1,05 m, coboară până la adâncimea de 1,57 m. 
Fundul gropii prezintă urme de bătătorire peste care este depus un strat de 0,02 m cărbune, iar în umplutură 
foarte rare fragmente de chirpici. 

Groapa nr. 39, cu fundul conoidal, diametrul de 1,20 m coboară până la adâncimea de 1,93 m. La bază 
este depus un strat gros de 0,05 - 0,08 m de cărbune în amestec cu fragmente de chirpici. Lângă latura de 
est se afla un fragment dintr-o oală lucrată cu mâna şi în mijloc o piatră. Groapa nr. 40, de formă tronconică 
cu diametrul maxim la bază. Deschiderea la gură este de O, 70 m iar baza are diametrul de 0,80 şi 
adâncimea de la nivelul solului actual de 1,40 m. Pereţii gropii sunt neteziţi, iar baza uşor bătătorită. în 
umplutura gropii se afla mult chirpic şi câteva fragmente dintr-o căniţă. Groapa nr. 41, are pereţii cilindrici pe 
o adâncime de 0,70 m, începând de la gură, după care se lărgeşte cu 0,35 m prin cuptorire pe o adâncime 
de încă 1,65 m pentru ca la bază pereţii să se arcuiască. Pereţii sunt bine neteziţi şi baza uşor albiată având 
în centru un fel de "pilon" cilindric înalt de 0,25 m cu diametrul de 0,40 m. Pe fundul gropii, lângă peretele de 
nord-est s-a găsit o ceaşcă, doi piepteni, câteva bucăţi de corn de cerb, între care cărbuni. Deasupra acestor 
bucăţi de vatră, fragmente de chirpic, fragmente de corn de cerb, ceramică şi o jumătate de fusaiolă. După 
configuraţia podelei şi a vetrei din locuinţa de deasupra (L 23) care erau construite parţial peste aceasta se 
pare că groapa în discuţie a fost descoperită înainte de construcţia complexului de deasupra. Vatra nr. 10, 
apare în secţiunea 3/1984, aşezată direct pe pământ, cu o formă ovală, cu dimensiunile de 0,65 x 0,80 m, în 
jurul ei fragmente mici de chirpici. 

Vatra nr. 11, apare în secţiunea 4/1984, construită din piatră de formă rectangulară (1,40 x 1,60 m), 
aşezată pe un pat de pământ gros de 0,30 m. Vatra, realizată din două rânduri de plăci, între care drept liant 
s-a pus argilă, era înnegrită de fum pe partea inferioară fapt ce denotă că pe postamentul de pământ a fost 
făcut un foc înainte de a se aşeza pietrele, fără material arheologic. 

O privire de ansamblu asupra materialului arheologic descoperit în ultimele campanii la Bârlad-Valea 
Seacă duc la unele concluzii prezentate de autorul cercetărilor, Vasile Palade, în rapoartele anuale şi în 
unele sinteze privitoare la aşezarea şi necropola de la Bârlad-Valea Seacă. 

Câteva dintre aceste concluzii se referă la: 
- Stabilirea cronologiei aşezării a cărei durată este cuprinsă între sfârşitul sec. III p.Chr. şi până în pragul 

secolului VI p.Chr. 
- Prin corelarea materialului arheologic, mai cu seamă a ceramicii descoperită în ultimele campanii de 

săpături arheologice, autorul subliniază încă o dată contemporaneitatea aşezării cu necropola cercetată la 
Bârlad-Valea Seacă. 

- Analiza pertinentă a materialului descoperit în ultimele complexe de la Bârlad-Valea Seacă, a 
similitudinilor stabilite cu aşezări din zona Bârladului (Zorleni-Fântânele, Banca-Gară, Fălciu-Bogdăneşti) şi 
apoi a celor de tip Costişa Botoşana din Moldova, lpoteşti-Cândeşti I - li din Muntenia ori cu acelea de tip 
Bratei I din Transilvania, determină pe autorul cercetărilor de la Bârlad-Valea Seacă să conchidă, la sfârşitul 
campaniei din anul 1986, că: "Se conturează, din punct de vedere demografic, sporirea de la an la an a 
numărului de aşezări care atestă continuitatea de locuire neîntreruptă a populaţiei daco-romanice 
(străromâneşti) şi în secolul V în multe cazuri chiar pe vechile vetre de sat datând încă de la sfârşitul 
secolului III sau începutul secolului IV e.n." 

La sfârşitul campaniei din anul 1986 în aşezarea de la Bârlad-Valea Seacă erau cercetate exhaustiv: 24 
de locuinţe de suprafaţă; 21 de bordeie - ateliere de prelucrare a cornului de cerb; 10 anexe (şoproane); 41 
gropi, dintre care, unele fiind considerate gropi magico-culturale; 11 vetre construite în aer liber şi un cuptor 
pentru ars oale. Necropola cercetată exhaustiv între anii 1971 - 1980 cuprindea 547 morminte dintre care: 
252 de în humaţie şi 295 de incineraţie. Autorul cercetărilor Vasile Palade. Nota sintetică a fost realizată 
după jurnalul de săpături, rapoarte preliminare, articole şi sinteze ale autorului; Vasile Palade, Elementes 
geto - daces dans le site Sântana de Mureş de Bârlad-Valea Seacă, în Dacia, N.S. XXIV, 1980, p.223-253; 
Idem, Metalurgia bronzului şi a fierului în aşezarea Sântana de Mureş de la Bârlad-Valea Seacă, în 
Hierasus, V, 1983, p. 127-145; Idem, Cercetările arheologice din aşezarea autohtonă de la Bârlad-Valea 
Seacă(Campania 1985), în Acta Moldaviae Meridionalis, VII - VIII, Vaslui, 1985 - 1986, p. 99 - 129; Idem, 
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Cercetările arheologice în aşezarea de la Bârlad-Valea Seacă din anul 1986, în Acta Moldaviae Meridionalis, 
IX - XI, Vaslui, 1987 -1989, p. 67 - 75; Idem, Unele observaţii cu privire la aspectul etnic al populaţiei din aria 
culturii Sântana de Mureş din aşezările şi necropolele de la Bârlad-Valea Seacă, Zorleni-Fântânele, Banca
Gară, şi Fălciu-Bogdăneşti, în Carpica XXlll/1, 1992 p. 197 - 223. 

7. BOTOŞANI - "GROAPA LUI ICHIM", Jud. Botoşani; Paul Şadurschi, Muzeul Judeţean Botoşani 

În marginea estică a municipiului Botoşani, pe platoul numit Podişul Târgului - situat la altitudinea de 
180-190 m - parte din terasa superioară a pârâului Sitna-între Drumul Naţional 29 D (Botoşani-Ştefăneşti) şi 
o viroagă numită Groapa lui Ichim, în dreptul cabanei turistice "Rediu", se află o aşezare deschisă, cu un 
nivel de locuire aparţinând dacilor liberi cercetată în perioada 1991-1994, de către Paul Şadurschi, 
muzeograf la Muzeul Judeţean Botoşani şi Napoleon Ungureanu, profesor de istorie, fost muzeograf la 
acelaşi muzeu. 

Aşezarea este constituită din locuinţe de suprafaţă şi semiîngropate, gropi rituale şi menajere, toate 
aparţinând aceluiaşi strat de locuire, datat spre sfârşitul sec. li p.Chr. 

În 1991 s-au trasat secţiunile I şi 11, în 1992 secţiunea 111, în 1993 S IV-V (toate acestea pe partea 
dreaptă a viroagei), iar în 1994, secţiunile VI şi VII pe partea stângă (vezi planul alăturat). 

Cercetările arheologice efectuate anterior pe teritoriul judeţului, au depistat elemente ale aceleiaşi 
culturi, răspândite pe întregul cuprins al judeţului (vezi Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, voi. 1-11, 
1976), recent, depistându-se vestigii mai însemnate la Huţani - corn. Vlădeni (săpături Mariana Marcu, 
Napoleon Ungureanu), Lozna - corn. Dersca (săpături Silvia Teodor şi Paul Şadurschi), Prăjeni - "Lutărie

Ciorogani" (săpături Nicolae Ursulescu, Maria Diaconescu şi Paul Şadurschi) şi aşezarea de la Suharău -
"Ruginosul" (Paul Şadurschi). Ultima aşezare depistată este cea de la Botoşani, cu care civilizaţia dacilor 
liberi dovedeşte a fi prezentă pe toate cursurile de apă mai importante ale judeţului. 

Săpăturile efectuate în locul numit "Groapa lui Ichim" au dus la descoperirea până în prezent a 15 
locuinţe de suprafaţă şi 7 locuinţe semiîngropate (bordeie). Din cercetarea acestor complexe de locuire a 
rezultat suficient material arheologic(în special ceramică fragmentară) pe baza căruia să se facă o încadrare 
cronologică mai exactă. 

În afara locuinţelor de suprafaţă şi semiingropate, s-au mai descoperit 11 gropi diferite, dintre care 
groapa nr. 3 poate fi în mod sigur considerată groapă de cult, întrucât în ea au fost depuse, după un anumit 
ritual, vase întregi modelate cu mâna, vase lucrate la roată, sparte pe loc şi fragmente din vasele sparte pe 
parcursul procesiunii, în alte locuri, aici depunându-se doar fragmente din vasul iniţial întreg. În aceeaşi 
groapă au fost depuse seminţe de cereale (mei, orz, secară), fragmente din vase de import, de factură 
romană (amforă) şi o ceaşcă dacică, puternic afumată conţinând 22 astragale provenind de la animale tinere 
sacrificate (miei) şi două piese lucrate din peretele (diafiza) unui os lung aparţinând unui animal matur de 
talie mare. Cele două piese au fost fasonate sub forma unei prisme paralelipipedice, având cele patru feţe 
laterale marcate prin cizelarea, pe fiecare faţă, a unor cerculeţe concentrice cu punct în centru. Piesele de os 
au fost sparte în trei fragmente fiecare, putându-se întregii una din ele, aceasta având marcate unul, două, 
patru sau şase cerculeţe pe fiecare faţă. Ca şi astragalele, piesele paralelipipedice au fost puternic arse în 
foc. Frapează faptul că ceramica mai rezistentă (cum este cazul amforei romane) s-a păstrat în stare 
fragmentară, iar piesele ceramice fragile, cum sunt borcanele lucrate cu mâna din pastă poroasă, s-au 
păstrat întregi. Caracterul ritual al gropii 3 rezultă şi din faptul că a fost săpată cu multă grijă; avea forma 
unui balon de sticlă cu gâtul cilindric. 

Formele ceramice descoperite în groapa rituală sunt cele găsite şi în complexele de locuire din această 
aşezare, ele găsindu-şi bune analogii printre materialele descoperite la Scheia-Suceava, Cucorăni-Botoşani, 
dar şi în alte părţi locuite în sec. li de dacii liberi. 

Ocupaţia de bază a locuitorilor din aşezarea dacilor liberi de la Botoşani - "Groapa lui Ichim" era 
cultivarea plantelor, documentată prin seminţele de cereale descoperite în Groapa nr. 3 (vezi Felicia Monah, 
în Actes de XIV-e Symposiumnational de trachologie, Băile Herculane, 1992, Bucureşti, 1994, p. 417-425), 
prin piatra de râşniţă găsită în stratul de cultură, pe traseul Secţiunii a li-a, prin câteva cute de gresie aflate 
în Bd.2 şi pasim în stratul de cultură, prin secera de fier, fragmentară, descoperită în Bd.6 şi chiar prin 
prezenţa plevei în lutuiala locuinţelor. 

Creşterea animalelor, ca ocupaţie strâns determinată de cultivarea plantelor, este documentată prin 
frecvenţa materialului osteologic aflat în gropile menajere, dar şi în locuinţele de ambele tipuri. Aceste resturi 
osteologice dovedesc prezenţa vitelor comute, a ovi-caprinelor, a porcului şi calului. Prezenţa asinului poate 
fi considerată accidentală, putându-se documenta un singur exemplar (vezi Sergiu Haimovici, comunicare 
susţinută la Sesiunea anuală de rapoarte, Satu-Mare,1994). Figurina fragmentară reprezentând evident oaia 
(Bd.2) şi fusaiolele găsite frecvent în locuinţe, susţin practicareaacestei îndeletniciri. Analiza materialului 
osos, descoperit încă din primele campanii ale cercetării (prof. univ. Sergiu Haimovici, Universitatea "Al.I. 
Cuza• - laşi), arată preponderenţa oaselor de animale domestice, faţă de cele sălbatice, documentate prin 
aceleaşi materiale, numai prin prezenţa mistreţului şi a cerbului, însă în măsură mult mai mică. Nu se pot 
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face încă aprecieri exacte, întrucât materialul osteologic descoperit în anii 1993-1994 nu a fost încă studiat. 
Fragmentul de "turtă" (lupă) din fier brut descoperit în Bd.4, dar şi fragmentele de unelte din fier (cuţite, 

o "furculiţă"-frigare, seceră fragmentară, suvacul şi•pintenul) descoperite, documentează prelucrarea 
fierului pe loc, producându-se prin forjare uneltele necesare populaţiei din aşezare. 

Este discutabil faptul, dacă un singur fragment de pahar din sticlă, descoperit până în prezent, ar putea 
documenta fabricarea pe loc a recipientelor de sticlă sau importul acestora. 

Torsul şi ţesutul sunt documentate de mulţimea fusaiolelor descoperite nu numai în săpătură, dar şi 
prin cercetările de suprafaţă. Greutăţile rămase de la un război de ţesut descoperite în Bd.4, susţin această 
afirmaţie. 

Descoperirea unui singur obiect fragmentar, lucrat din argint, o brăţară făcută din sârmă, cu diametrul de 
2 mm, găsită în Bd.2 şi pentru care se găsesc analogii în mediul carpic la Văleni-Bodeşti şi în necropola de 
la Văleni-Neamţ, par să documenteze circulaţia intertribală a unor bunuri produse în alte centre 
meşteşugăreşti. 

Olăritul, strâns legat de ocupaţiile de bază şi de schimbul de produse, documentat atât prin prezenţa 
unui denar emis lamoartea lui Antonius Pius (161 p.Chr), cât şi prin formele ceramice specifice (amfora) în 
care se transportau lichidele (ulei, vin). 

Ceramica aparţine ambelor categorii (A, B) ambele fiind prezente în acelaşi strat. 
Vasele aparţinând categoriei - tip A - sunt lucrate din pastă poroasă, grosieră, cu mâna, arsă inegal, 

prezentând pete şi de la arderi secundare, proporţia lor fiind de peste 50 %. Ca forme menţionăm frecvenţa 
borcanelor mijlocii şi mici, cu buza evazată şi oale bombate, cu buza trasă spre interior şi gâtul scurt. 
Frecvente sunt şi ceştile dacice tronconice, străchinile ca şi castroanele. Cănile lucrate cu mâna sunt mai 
rare (după materialul fragmentar descoperit) decât cele lucrate la roată, care devin frecvente. Rare sunt şi 
fructierele lucrate cu mâna, păstrate ca formă în categoria vaselor miniaturale. S-au găsit pe parcursul 
cercetărilor (1991-1994 ), fragmente ceramice care au aparţinut unor tipsii şi din care au putut fi reconstituite 
(în desen), cinci asemenea piese incluse în repertoriul formelor arhaice, tracice (Emil Moscalu, Ceramica 
traco-getică, 1983, p.87, P 1.LXIV/12, 4, 5). 

Tot în această categorie se încadrează şi fusaiolele, suporturile de frigare, greutăţile de lut folosite la 
războiul de ţesut saula alte instalaţii casnice. 

Vasele lucrate la roată - tip B - sunt realizate dintr-o pastă diferită, conţinând pe lângă argilă, nisip (mai 
ales nisip fin, cu bobul mărunt) şi sunt bine arse, având un aspect uniform. Trebuie remarcat faptul că, deşi 
producătorii acestei categorii ceramice ajunseseră să realizeze forma graţioase, pe care le lustruiau şi le 
inglobau cu pricepere, nu stăpâneau toate tainele acestui meşteşug. Aceştia adăugau argilei încă puţin nisip, 
din necunoaşterea proporţiei necesare, foloseau mai ales nisipul cu bobul fin şi nu cunoşteau încă ceramica 
"zgrunţuroasă", cu adaos de micro prundişuri. 

Cele mai multe dintre oalele lucrate la roată au culoarea neagră-cenuşie, dar nu lipsesc nici vasele de 
culoare roşie-cărămizie, uneori având nuanţe portocalii. 

Printre vasele lucrate la roată sunt foarte frecvente borcanele de mărime mijlocie, cu gâtul cilindric sau 
de formă ovoidală. S-au putut reconstitui (în desen) forme mai mari, cu gura evazată (cratere) sau cu buza 
trasă spre interior, având gâtul scurt şi corpul bombat, foarte asemănătoare ca formă, cu cele lucrate cu 
mâna. S-au găsit frecvent şi fragmente din aşa-zisele amfore carpice, de culoare cenuşie, bine arse, având 
fundul inelar. Două fragmente din buza unui Krausengefăsse s-au găsit în Bd.3, printre dărâmăturile unui 
cuptor. Este interesant faptul că pasta acestui vas conţine în mică măsură şi micro prundişuri, dar şi 
fragmente din vase bune, pisate, lipsindu-i aspectul zgrunţuros "abraziv" al cunoscutei forme, pasta sa fiind 
"moale". Culoarea acestor fragmente este cenuşiu-maronie. S-au mai găsit câteva tipuri de străchini şi 
castroane, unele din ele având suportul înalt. O parte dintre aceste castroane pot fi considerate "fructiere", 
de culoare cenuşie sau roşie, cu lustru puternic, uneori decorate cu motive în zig-zag, cu linii şerpuite sau 
fâşii de linii paralele. Cănile, de culoare cenuşie sau roşie, au torţile lucrate din bandă de argilă, uneori fiind 
uşor supraînălţate. Tipul descoperirilor de la Botoşani - "Groapa lui Ichim" s-au găsit iniţial la Poieneşti şi 
Fedeleşeni-laşi, pentru a spori pe parcurs, în judeţele Neamţ şi Bacău, apoi semnalându-se prezenţa lor şi în 
judeţele învecinate, Suceava şi Botoşani. 

Acest gen de descoperiri este de asemenea frecvent pe malul stâng al Prutului, unde, mult timp, 
această cultură materială de puternică tradiţie tracă, supusă unor evidente influenţe romane, a fost 
considerată (ca şi pe spaţiile de pe partea dreaptă a Prutului, de altfel), ca aparţinând neamurilor sarmatice. 
Rezultatele săpăturilor arheologice efectuate la Soporul de Câmpie, Medieşul Aurit, Locusteni, dovedesc 
apartenenţa acestora la acelaşi neam, marii lumi a dacilor. 
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8. BRAD, Com. Negri, Jud. Bacău; Vasile Ursachi, Ml Roman 

Începând cu anul 1983 cercetările în cetatea dacică de la Brad au avut în vedere dezvelirea, în 
continuare, a sanctuarului dacic rotund cu coloane de lemn. cercetarea zonei intrării pe acropolă şi legătura 
cu piaţa centrală pavată cu pietre de râu, partea centrală a acropolei, care mărgineşte "palatul" în partea de 
SE, precum şi explorarea zonei de SV a acropolei, până la sanctuarul deja dezvelit. Secţiunea care a marcat 
dezvelirea completă a sanctuarului a fost notată cu SXXVII şi a dat posibilitatea consemnării existenţei celor 
trei faze ale sanctuarului, bine delimitate încă din săpătura din anul 1982, adăugându-se cele 17 gropi de 
coloane din zona sud-estică a sanctuarului, precum şi construcţiile interioare aparţinând fazelor anterioare. 
În acest fel s-a putut cerceta un interesant monument al culturii spirituale dacice, printre puţinele din ţara 
noastră, care se păstrează destul de bine. Din acest motiv sanctuarul a fost conservat pentru viitor, fiind 
protejat cu o folie de polietilenă peste care s-a depus un strat de pământ de 0,5m grosime. 

În următorii doi ani 1984-1985 cercetările au avut în vedere continuarea explorării zonei întărite, 
respectiv intrarea pe acropolă şi legătura cu una din cele mai importante construcţii de pe acest platou, 
respectiv "palatul" din sec. I a.Chr. Trebuie să menţionăm că mormintele medievale au distrus, în cea mai 
mare parte, nivelurile superioare ale aşezării dacice. Pe mici porţiuni s-au mai surprins zone neatinse. S-au 
descoperit şi cercetat 32 de morminte de inhumaţie din sec. XVI-XVIII. După demontarea lor s-au putut 
urmări mai multe complexe de locuire aparţinând celui de al treilea nivel dacic. Ca şi la Poiana sau Răcătău 
acest nivel are un aspect foarte complicat şi conţine numeroase urme de la locuinţe, în special, lutuieli, vetre, 
urme de pari şi de bârne carbonizate, precum şi o mare cantitate de ceramică, unelte şi obiecte de podoabă, 
caracteristice fazei clasice a culturii dacice. În partea de sud-vest a secţiunii XXX, către sanctuarul rotund, s
au descoperit câteva locuinţe cu lutuiala destul de groasă, chirpic ars şi urme de vetre suprapuse. La 1,50 m 
adâncime, către mijlocul secţiunii, s-a dat peste un pavaj din piatră de râu, asemănător cu cel din piaţa 
centrală, cu o lăţime de 6,5 - 8m. Sub el, urmează primele două niveluri dacice, destul de sărace în material 
arheologic. În unele locuri grosimea lor este atât de mică încât abia pot fi individualizate. În partea de nord a 
secţiunii, ele devin ceva mai groase, nivelând, într-o oarecare măsură, zona din apropierea valului mai vechi. 
Nivelurile din prima epocă a fierului şi epoca bronzului deşi mai consistente, conţin, de asemenea, puţine 
urme arheologice, printre acestea, notăm prezenţa unei vetre de foc, unele gropi şi fortificaţia care constă 
dintr-un val placat cu piatră. Şanţul adiacent nu se mai păstrează fiind distrus de fortificaţia dacică. Nivelul de 
locuire neo-eneolitic a fost distrus în epoca bronzului pentru amenajarea valului. Cercetarea nivelurilor 
menţionate au adus importante elemente legate de nivelul de viaţă al locuitorilor din epocile amintite, precum 
şi o mare cantitate de materiale, din cele mai diverse. Adăugăm dezvelirea şi cercetarea unui număr de 
peste 20 locuinţe de suprafaţă dacice, 1 O gropi de provizii şi cu resturi menajere, vetre de foc şi alte 
complexe de locuire. 

Un important volum de informaţii a fost obţinut prin cercetarea fortificaţiilor din epoca bronzului, prima 
epocă a fierului şi epoca dacică, legate de şanţul şi valul de apărare. De asemenea, poate fi remarcat 
pavajul cu pietre de râu din zona intrării şi legătura lui cu piaţa centrală, constituind de altfel o adevărată 
stradă sau alee, care ducea către aceasta. 

Cele trei secţiuni au încheiat cercetarea în partea nord-estică a acropolei, dându-ne posibilitatea să 
reconstituim sistemul de construcţii în această zonă, legat, mai ales, de existenţa pieţei centrale şi a 
edificiilor ce o înconjurau. Din acest punct de vedere putem aprecia existenţa unei sistematizări. ln general, 
aşa cum constată şi I. Glodariu, cu greu se poate vorbi de o sistematizare sau o ordine în amplasarea 
locuinţelor la marea majoritate a aşezărilor cercetate până în prezent. Se cunosc constatările privind 
dispunerea locuinţelor la Poiana, pe marginile promontoriului la Arpaşu de Sus, gruparea locuinţelor de 
suprafaţă în zona mai înaltă a aşezării şi a celor adâncite pe mijlocul pantelor, la Botoşana şi Pecica, 
prezenţa unor construcţii de cult cu importanţă mai mare în locuri anumite din aşezare, precum şi din alte 
câteva aşezări mai mari, printre care, şi Sarmizegetusa unde se disting trei zone: a sanctuarelor, a cetăţii şi 
a aşezării civile, care demonstrează un început de sistematizare. 

Descoperirile de la Brad vin să întărească aceste constatări. Ele indică un interes al dacilor de aici 
pentru organizarea spaţiului aşezării. Evident, este greu de stabilit dispunerea locuinţelor, mai ales pe 
acropole, deoarece diferenţele de 5 -10 cm între o lutuială şi alta nu pot fi concludente în a aprecia 
contemporaneitatea lor în vederea stabilirii dispunerii în aşezare, dar luate în contextul descoperirilor dintr-o 
anumită zonă, putem stabili organizarea spaţiului respectiv. Aşa, de pildă, partea de NV a acropolei, prin 
descoperirile făcute aici, poate fi concludentă în ceea ce priveşte organizarea sau sistematizarea aşezării. 
Mai întâi, pornind de la faptul că există o piaţă centrală pavată, care a funcţionat o perioadă de timp destul 
de îndelungată. Acest spaţiu, destul de întins - peste 500 mp, a fost înconjurat de câteva construcţii civile şi 
de cult de prima importanţă în aşezare şi anume: aşa zisul "palat• cu mai multe camere din care una cu 
absidă, sanctuarul cu cele trei faze, cuptorul de copt pâine, intrarea pe acropolă care avea legătură directă 
cu piaţa prin acea alee deja existentă, alte câteva locuinţe mai mari şi mai bogate etc. Celelalte construcţii 
care înconjoară piaţa amintită nu ne-au oferit prea multe elemente pentru a le determina rolul, eventual 
colectiv în cadrul aşezării, dar consistenţa resturilor constructive demonstrează o apartenenţă la unele familii 
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mai înstărite de pe acropolă, ceea ce confirmă caracterul aristocratic al zonei respective. Unele locuinţe, mai 
mari, la care se adaugă un atelier meşteşugăresc, presupus a fi existat în zona centrală unde s-au 
descoperit, în campaniile anilor 1986 - 1992, câteva lupe de metal, mai multe cuptoare cu multă zgură 
metalică dar şi câteva unelte din fier, ar putea aduce alte argumente privitoare la caracterul protourban al 
aşezării de aici. La acestea, adăugăm dezvelirea în secţiunile XXXVII-XXXVIII, a unui şanţ de drenaj care 
pornea din piaţa centrală şi se termină în partea abruptă de SE a acropolei, având un traseu foarte bine 
delimitat. Toate acestea confirmă existenţa unei sistematizări. Doar lipsa unor cercetări exhaustive a 
principalelor aşezări dacice a dus la concluzia eronată, după părerea noastră, că dacii nu-şi sistematizau sau 
mai bine zis, nu-şi ordonau construcţiile în cadrul aşezărilor. Aceasta era cu atât mai necesară în zonele 
principale ale aşezărilor - acropolă - unde spaţiul restrâns impunea de la sine o ordine bine stabilită pentru a 
încăpea un număr cât mai mare de locuinţe. Din acest punct de vedere observaţiile noastre făcute în 
contextul unei bune părţi a acropolei au dus la constatările amintite, care pot fi îmbogăţite cu noi date oferite 
de viitoarele cercetări de aici sau din alte staţiuni care vizează suprafeţele mari ale acestei zone. O studiere 
minuţioasă pe adâncimi foarte mici, dar pe suprafeţe întinse pot aduce contribuţii însemnate în această 
privinţă. Dacă luăm în considerare descoperirile de la Pecia, Piatra Craivei, Ocniţa, Popeşti, Piscu-Crăsani, 
Lacul Tei-Bucureşti, Brad-Negri, Dolinean-Hotin privitoare la construcţiile de cult sau "palatele" din cele două 
staţiuni dacice (Popeşti şi Brad) ca principale zone sacre ale aşezărilor respective sau edificii cu caracter de 
reşedinţă a şefului de la care porneau celelalte construcţii civile, avem deja un indiciu sigur al unei ordini bine 
stabilite în domeniul construcţiilor, care nu putea lipsi din nici o aşezare de asemenea proporţii. Faptul că 
cercetările de până acum nu ne-au oferit situaţii analoage şi în celelalte "dave" de pe cuprinsul Daciei nu 
înseamnă că ele nu au existat sau nu există încă. Lipsa lor constituie, deocamdată, lacune ale cercetării, 
care vor fi înlăturate pe măsura atacării unor suprafeţe mai mari din principalele aşezări dacice, prin săpături 
sistematice. 

9. BRĂILA, VATRA MEDIEVALĂ, Jud. Brăila; Ionel Gândea, Stănică Pandrea, Dumitrei Pandrea, Muzeul 
Brăilei 

Între anii 1986-1995, în oraşul vechi, zonă cuprinsă între Dunăre şi B-dul Al.I. Cuza, am întreprins 
cercetări arheologice cu caracter de salvare în 11 puncte. Cu excepţia a 2 puncte (Casa Memorială 
"Perpessicius" şi Biserica "Sf. Arhanghel Mihail"), zonele cercetate au fost aproape complet distruse de 
construcţii ridicate după 1990. Î.ntrucât, în quasitotalitatea lor, cercetările s-au desfăşurat concomitent cu 
activitatea constructorilor, zonele nu au fost integral cercetate, iar datele sunt în consecinţă incomplete. 
Toate punctele cercetate se află foarte aproape de Dunăre, unele chiar pe faleza Dunării şi sunt situate în 
zona cea mai înaltă a oraşului. Între punctul cel mai nordic şi cel mai sudice o distanţă de maxim 1,5 km. 

REPERTORIUL DESCOPERIRILOR: 
1. Pe str. Cetăţii nr. 70, în curtea Casei Memoriale "D. Panaitescu-Perpessicius" s-a săpat o suprafaţă 

de 42 m.p. şi s-au descoperit 51 morminte de inhumaţie, datate în sec. XIII-XIV. 
2. Pe str. Cetăţii nr. 53, la cca. 30 m de Casa Memorială "D.P. Perpessicius" s-a săpat o suprafaţă de 

16 m.p. Nu s-au descoperit complexe arheologice, doar obiecte în strat, databile în sec. XVI-XVII şi sec. 
XVIII-XIX. 

3. În Grădina Publică, în zona de N, pe malul drept al Vadului Schelei, s-a săpat o suprafaţă de 24 m.p. 
S-au descoperit în strat obiecte datate în sec. XV-XVI şi 2 gropi datate în sec. XIX-XX. 

4. Pe str. Belvedere nr. 1 O, în zona cea mai înaltă a oraşului, pe locul unde se ridică acum Biserica 
Creştină Baptistă, s-a săpat o suprafaţă de 140 m.p. şi au fost identificate 22 complexe: 1 locuinţă de 
suprafaţă, 1 bordei cu 1 cuptor, 1 mormânt de inhumaţie, 6 gropi menajere (datate în sec. XIV-XVI; 1 cuptor 
şi 6 gropi datate în sec. XVII; 5 gropi datate în sec. XVIII-XIX). 

5. Pe str. Belvedere nr. 1, în curtea Casei Colecţiilor a Muzeului Brăilei (secţia de artă), s-a săpat o 
suprafaţă de 48 m.p. S-au descoperit în strat obiecte databile în sec. XVII şi s-au identificat 2 gropi datate în 
sec. XVIII. 

6. În Piaţa Poligon nr. 2, pe locul unde se ridică acum sediul S.C. STIZO, la aproximativ 50 m de Casa 
Colecţiilor a Muzeului Brăilei, s-a săpat o suprafaţă de 24 m.p. S-au descoperit în strat obiecte datate în sec. 
XVI-XVII şi s-au identificat 2 gropi datate în sec. XVIII-XIX. 

7. Pe Calea Călăraşilor nr. 19-21, pe locul unde a fost o clădire cunoscută sub numele "Hanul lui 
Zosima". Pe acest loc, acum se ridică noul sediu al Băncii Comerciale Române - Filiala Brăila. S-a săpat o 
suprafaţă de 226 m.p. şi s-au identificat 26 complexe arheologice: 6 gropi datate în sec. XIV - prima jumătate 
a sec. XV; 6 gropi datate în a doua jumătate a sec. XV - prima jumătate a sec. XVI; 5 gropi, 2 morminte de 
inhumaţie, 1 bordei şi 1 vatră exterioară, datate în a doua jumătate a sec. XVI - prima jumătate a sec. XVII; 2 
platforme din piatră şi 1 groapă, datate în a doua jumătate asec. XVII - sec. XVIII; 2 gropi datate în sec. XVIII 
-XIX. 
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8. Pe str. Şcolilor nr. 4, la cca. 40 m de Calea Călăraşilor nr. 19-21, în locul unde se ridică sediul S.C. 
"DURA-BET". S-a săpat o suprafaţă de 66 m.p. şi s-au identificat 6 complexe arheologice: 1 puţ şi 2 gropi, 
datate în sec. XVII - XVIII; 2 şanţuri datate în a doua jumătate a sec. XVIII - prima jumătate a sec. XIX; 
resturile unei locuinţe demolată în a doua jumătate a sec. XIX. 

9. Pe str. Gh. Marinescu nr. 5, chiar pe faleza Dunării, pe locul unde se ridică azi Casa ing. Constantin 
Cibu. S-a săpat o suprafaţă de 36 m.p. şi s-au identificat 4 complexe arheologice: 1 locuinţă de suprafaţă, 1 
groapă, datate în sec. XIV-XV; 2 gropi datate în sec. XVI - XVII; în strat s-au descoperit obiecte databile în 
sec. XVII - XVIII. 

1 O. În Piaţa Traian, în chiar centrul oraşului, împrejurul Bisericii "Sf. Arhanghel Mihail". Săpăturile 
au pornit după ce constructorii au început activitatea de restaurare a bisericii, care este un monument de 
arhitectură. S-a săpat o suprafaţă de 100 m.p., atât în interiorul cât şi în exteriorul bisericii. S-au identificat 
următoarele complexe: 

a. 33 morminte de inhumaţie (o necropolă), creştine după ritual; necropola se desfăşoară în jurul unui 
vechi edificiu cu temelia din piatră; necropola şi edificiul se datează cu probabilitate în sec. XV; 

b. 1 edificiu otoman - probabil un mecet, adosat vechiului edificiu creştin şi 5 gropi menajere, databile în 
a doua jumătate asec. XVI - XVII; 

c. 5 gropi menajere, 1 groapă rituală cu 16 cranii reînhumate (resturi de morminte creştine, reînhumate 
după ritualul creştin) şi 1 tronson de zid aparţinând mecetului otoman, databile sec. XVIII. 

11. Pe str. Orientului nr. 24, pe faleza Dunării, pe locul unde se ridică acum casa unui avocat. S-a 
săpat o suprafaţă de18 m.p. S-au descoperit: 1 O morminte de inhumaţie datate în sec. XVI; 1 groapă 
menajeră, datată în sec. XVI-XVII; în strat, obiecte din sec. XVII-XVIII. 

ANALIZA DESCOPERIRILOR: 
1. EVUL MEDIU. Cele mai multe complexe şi obiecte din strat aparţin epocii medievale. Se poate 

observa că în sec. XIV aşezarea de tip urban ocupă un spaţiu mai restrâns şi că materialul descoperit nu 
este foarte bogat (complexele arheolopice de sec. XIV fiind distruse de cele de sec. XV - XVII şi, mai ales, 
de cele moderne de sec. XVIII - XIX). ln sec. XV - XVI, oraşul se extinde, cantitatea de material creşte, iar 
procesul continuă şi în sec. XVII. 

În afară de bogăţia materialului, trebuie să menţionăm existenţa a 3 necropole creştine (str. Cetăţii nr. 
70, Biserica "Sf. Arhanghel Mihail", str. Orientului nr. 24), care atestă prezenţa continuă a populaţiei creştine, 
începând cu sec. XIII - XIV(necropola de pe str. Cetăţii nr. 70). 

Dacă în cazul necropolei nr. 1 (str. Cetăţii nr. 70), defuncţii sunt depuşi pe spate, cu mâinile pe lângă 
corp şi nu au deloc inventar funerar sau ofrande, în cazul necropolei nr. 2 (Biserica "Sf. Arhanghel Mihail"), 
în unele morminte am găsit obiecte care ţin de inventarul funerar, iar defuncţii sunt depuşi cu mâinile pe 
piept. În ceea ce priveşte necropola nr. 3 (str.Orientului nr. 24), se observă o grijă deosebită faţă de ritual, 
defuncţii fiind depuşi cu mâinile pe piept, au inventar funerar(obiecte de îmbrăcăminte) şi ofrande (monede 
din sec. XVI); faptul se datorează, probabil, şi grijii de a se deosebi de musulmanii care stăpânesc cetatea şi 
oraşul. 

2. EPOCA MODERNĂ. Numeroasele complexe de locuit şi materialul foarte bogat arată o intensificare 
a vieţii economice în sec. XVIII - XIX. Tot acum apar numeroase produse industriale importate din Anglia şi 
Franţa. S-au identificat şi numeroase edificii cu temelia din piatră. 

COMPLEXELE DE LOCUIRE 
Locuinţele de suprafaţă identificate aveau pereţii construiţi dintr-o reţea de pari şi nuiele umplute cu lut, 

podeaua era bine bătătorită (str. Gh. Marinescu nr. 15),iar în exterior aveau uneori o platformă/pavaj din 
pietre de râu (str. Belvedere nr. 1 O). 

Bordeiele aveau o formă ovală, cu dimensiuni de aproximativ 6,50 x 4,50 m şi cu adâncimea maximă de 
1,50 m; unele dintre ele aveau trepte cruţate la săpare (str. Belvedere nr. 1 O). 

Gropile sunt în număr mare, în ele găsindu-se cea mai mare parte a materialului; nu putem distinge o 
predilecţie pentru o anumită formă. S-a observat că au fost utilizate mai întâi drept cariere de lut, ca apoi să 
fie utilizate ca gropi menajere. Unele au fost săpate pentru a se depozita în ele resturile activităţii productive 
- pe Calea Călăraşilor nr. 19 - 21, am descoperit 2 gropi cu resturi de vase în curs de smălţuire şi smalţ 
vitrificat, care poate să aparţină unui atelier de olar, precum şi 2 gropi de zgură, lupe de fier, cenuşă şi 
cărbuni, care poate să aparţină unui atelier de fierar. 

MATERIALUL ARHEOLOGIC: 
1. S-a descoperit o mare cantitate de obiecte ceramice - recipiente, sfeşnice, plăci decorative, cahle de 

sobe, greutăţi deplasă, atât smălţuite, cât şi nesmălţuite. Descoperirea resturilor unui atelier de olar şi a 
numeroşilor tripozi utilizaţi la arderea vaselor, ne permite să considerăm că meşteşugul olăritului este bine 
reprezentat în oraşul medieval Brăila. 

2. Am recuperat o cantitate foarte mare de obiecte din fier: cuie, piroane, catarame, potcoave, lame de 
cuţit, foarfeci. Am identificat şi resturile unui atelier de fierar, fapte care ne permit să afirmăm că fierarii sunt o 
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prezenţă activă în oraşul medieval. 
3. Cantitatea foarte mare de oase de animale recuperate, provine atât de la bovine şi ovi-caprine, cât şi 

de la peşti. Acest fapt atestă dezvoltarea păstoritului şi a pescuitului, ocupaţii care profită din plin de 
prezenţa Bălţii Brăilei, bogată în peşte şi locuri de păşunat. 

4. ln locuinţa de suprafaţă descoperită pe str. Gh. Marinescu nr. 15, printre pereţii dărâmaţi, s-a 
descoperit un vas care conţinea seminţe carbonizate de grâu, mei şi secară, dar şi seminţe de pepene 
verde. Este încă o dovadă faptul că teritoriul din jurul oraşului medieval este intens utilizat pentru cultivarea 
cerealelor, dar şi a legumelor. 

În încheiere, trebuie să menţionăm încă o dată faptul că cercetarea arheologică a avut un caracter de 
salvare, ceea ce a impus ca la săpături să participe un număr mare de angajaţi al Muzeului Brăilei. Astfel, pe 
lângă colectivul arheologic format din Ionel Gândea, Stănică Pandrea şi Dumitrei Pandrea au fost prezenţi pe 
şantiere Roberto Tănăsache - desenator, Gabriela Ţurcan şi Eugen Vrabie - conservatori şi Gabriel Stoica -
fotograf. 

Ionel Gândea, Valeriu Sîrbu, Istoricul oraşului Brăila din cele mai vechi timpuri până la 1540, Editura 
lstros, Brăila, 1993; Ionel Gândea, Stănică Pandrea, ISTROS, VIII, 1994, p. 201-220. 

10. BUMBEŞTI, Jud. Gorj; Mariana Marcu, IAB 

Localitatea Bumbeşti-Jiu se află pe a treia terasă a Jiului, la ieşirea acestuia din defileul cu acelaşi 
nume. În această zonă, râul are un talveg larg şi adânc, unde pe malul stâng romanii au construit un castru 
cu val de pământ, refăcut din piatră în jurul anului 201, din care, actualmente, se mai păstrează colţul de 
sud-est. 

În partea sudică a castrului, începând de la malul abrupt, până spre prima terasă a Jiului, pe o suprafaţă 
de cca. 80 ha se întinde aşezarea civilă, prin mijlocul căreia trece, ca o axă de la sud spre nord, şoseaua 
naţională Târgu-Jiu-Sadu, spre Transilvania. 

La 2 km spre nord de castrul de la Bumbeşti, tot pe partea stângă a Jiului, se află castrul de la Vârtop, la 
confluenţa râului Vârtop cu Jiul. Pe malul drept al Jiului, în dreptul actualei localităţi Bumbeşti, se află castrul 
de la Porceni. 

În jurul castrului de la Bumbeşti s-a dezvoltat în secolele 11-111 o întinsă aşezare constând din numeroase 
construcţii civile, străzi pietruite, ateliere meşteşugăreşti. La câteva sute de metrii sud de castru, pe malul 
abrupt al Jiului se află termele. 

Cercetările arheologice din zona Bumbeştilor au fost începute din anul 1897 sub conducerea 
profesorului Grigore Tocilescu şi a lui Pamfil Polonic, continuând cu mari întreruperi până în prezent. 
Majoritatea cercetărilor s-a făcut sub egida Institutului de Arheologie din Bucureşti, în colaborare cu Muzeul 
Judeţean Târgu-Jiu şi Muzeul Militar Naţional. Toate campaniile de săpături din zonă au avut caracter de 
salvare. Existenţa vestigiilor menţionate este pusă în ultimii ani în pericol, datorită amplasării aici a unui mare 
şantier de construcţii hidroenergetice, care are ca finalizare amplasarea pe locul castrelor şi aşezărilor civile 
de la Vârtop şi Bumbeşti a unui mare lac de acumulare, a unui baraj, ceea ce presupune şi devierea şoselei 
Târgu-Jiu-Sadu ce cca. 100 m spre est. Începând cu anul 1991 Institutul de Arheologie din Bucureşti a decis 
continuarea cercetărilor de salvare în aşezarea civilă a castrului de la Bumbeşti, prima campanie de săpături 
desfăşurându-se între 19 sept. şi 16 nov. În anii anteriori, pe suprafaţa aşezării civile de la Bumbeşti a fost 
deschisă o reţea de secţiuni arheologice perpendiculare pe albia Jiului, altele paralele cu aceasta şi cu 
şoseaua Târgu-Jiu-Sadu. După executarea ridicării topografice a săpăturilor anterioare s-a hotărât începerea 
cercetărilor actuale prin continuarea şi adâncirea secţiunii S 11/1990, orientată N-S, deschisă anterior de 
către arheologii de la Muzeul Judeţean Târgu-Jiu. 

S-a putut observa, că la 0,5 m sud de locuinţa de suprafaţă C4 dezvelită în 1990, se găseşte o altă 
construcţie marcată cu C5/1991, mai adâncită în pământ decât C4. Conturul acestei construcţii este marcat 
de un zid din pietre de râu de diferite mărimi. Talpa zidului de fundaţie al acestei construcţii este la -0,97 m 
de la nivelul actual de călcare. 

Dezvelirea acestui complex a dovedit că acesta reprezintă o construcţie rectangulară cu laturile de 
8,70X10 m, cu axa lungă orientată E-V. Din zidul acesteia, pe cele patru laturi nu s-au mai păstrat pietre 
decât sporadic, din prima şi cea de a doua asiză. Multe pietre din zid erau căzute în dezordine pe suprafaţa 
sa, în interior şi exterior, amestecate cu arsură, cenuşă, bulgări de zgură, de minereu de fier. Sub stratul de 
pietre, s-au observat la răzuire, pe duşumeaua complexului C5, porţiuni de pământ puternic arse, precum şi 
un tambur circular din pietre de râu, special amenajat ca o vatră. 

Pe baza materialelor arheologice foarte bogate rezultate din acest complex, construcţia pare a fi folosit 
ca atelier meşteşugăresc. Astfel, pe lângă urme de arsură, de prelucrare şi reducere a minere1:1lui de fier, 
două fibule de bronz, obiecte fragmentare de fier şi bronz. De asemenea, menţionăm două monede romane 
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de bronz şi un denar imperial de argint. 
Un alt obiectiv al campaniei din anul 1991 a fost cercetarea unui cuptor de ars oale descoperit în 1990 la 

capătul de sud al secţiunii S 11/1990. În faţa cuptorului am deschis o secţiune de control pentru obţinerea 
unui profil al gropii olarului. Aici, am deschis o casetă pentru a dezveli întreg acest complex. Forma sa este 
rectangulară, cu axa scurtă de 3,92 m, axa lungă de 6,20 m şi cu adâncimea maximă de 0,86 m. Cuptorul 
cercetat în anul 1990 este de tipul circular, cu două camere suprapuse, cu grătar perforat, sprijinit pe un 
pilon central. 

În campania anului 1992 am continuat cercetarea celorlalte complexe secţionate de S 11/1990: 
O încăpere anexă C 5/1991 cu contur de zid, având laturile de 4X1 O m. 
Urmele altui atelier meşteşugăresc între metrii 129-133 (C6/1992). 
O stradă pietruită între metrii 136,5 şi 141. 
O groapă-atelier de redus minereu (g.1) între metrii 140,5-143, adâncă de 2,5 m; o parte din aceasta 

este acoperită de strada romană. 
În caseta C7, deschisă între metrii 144 şi 148 cu latura lungă de 8 ms-au descoperit gropile-atelier nr. 2 

şi nr. 3 adânci de 0,72 şi respectiv 0,78 m. Pereţii şi fundul gropii nr. 3 au fost lutuiţi şi apoi arşi puternic, 
formând o crustă groasă de 4,5 m. 

În caseta C7-Est s-au identificat gropile-atelier nr. 4 şi 5, aceasta din urmă are pereţii căptuşiţi cu piatră 
de râu. 

În umplutura gropilor-atelier s-au găsit multe fragmente de vase de lut şi de sticlă, arsură, zgură, bulgări 
de minereu de sticlă topită, obiecte de fier şi bronz. 

Între metrii 159-171 s-a profilat alt complex meşteşugăresc-C7. În caseta acestuia (6X10,5 m) s-a 
identificat o groapă-atelier, cu pereţii arşi la roşu, pe o grosime de cca. 1 O cm. În interiorul gropii, unele 
cărămizi deranjate păreau a proveni de la un pilon de susţinere pentru un grătar de cărămizi dispuse în rază, 
al unui cuptor de redus minereu cu două camere suprapuse; 

În a treia campanie din anul 1993 am dezvelit casetele C6, C9 şi C1 O. 
C6 s-a dovedit a fi o parte dintr-un atelier meşteşugăresc, având în mijloc o groapă (g.8) cu diametrul de 

3,89 m, două nivele de amenajare marcate printr-un strat de arsură şi chirpici. 
C9 reprezintă un alt atelier meşteşugăresc prevăzut cu o groapă (g.9), având pereţii căptuşiţi cu pietre 

de râu, ca şi groapa nr. 5/1992. În caseta 9 s-a mai identificat o groapă-atelier (g.11) cu diametrul de 3 m, 
adâncă de 0,90 m. 

Toate gropile-atelier descoperite au fundul plat. În umplutura gropilor şi pe suprafaţa nivelului de călcare 
al atelierelor s-au găsit câteva monede de argint şi bronz, multe fragmente de vase de lut şi de sticlă, mulţi 
bulgări de minereu, de zgură, arsură, cărbuni, bulgări de sticlă topită, opaiţe, fragmente de creuzete de lut de 
diferite mărimi, un cap de statuetă de teracotă, obiecte de fier şi bronz, o cărămidă având imprimată 
amprenta labei piciorului unui copil. 

Complexele închise menţionate mai sus par a fi construcţii de interes meşteşugăresc, atelier cu pereţi 
pe fundaţii superficiale de piatră, mai mult sau mai puţin păstrate, deranjate sau absente pe unele porţiuni. 
Suprafaţa acestor construcţii era pavată cu pietre de râu. În aceste amenajări erau săpate gropi-probabil 
pentru redus minereu şi pentru topit sticlă. Gropile aşa cum am arătat mai sus, sunt de câteva tipuri: a/ 
simple, b/ cu pereţii căptuşiţi cu pietre, ci cu pereţii lutuiţi şi crustă arsă, d/ cu pereţi arşi la roşu. 

Groapa 7 pare a fi fost un cuptor cu două nivele, cu pilon de susţinere şi grătar, în mare parte distrus, 
împreună cu întreaga parte superioară a complexului. 

Cum studierea complexelor meşteşugăreşti din epoca romană din România sunt sporadice, rezultatele 
cercetării de la Bumbeşti, cu toate că sunt de abia în curs, se dovedesc de un mare interes. 

11. BUNEŞTI, Jud. Vaslui; Violeta Veturia Teodoru (Bazarciuc), Muzeul municipal Huşi 

Cercetările arheologice în cetatea geto-dacică de la Buneşti, "Dealul Bobului", jud. Vaslui au început în 
anul 1978, continuând şi în prezent. 

S-a constatat existenţa unui singur nivel de locuire geto-dacic datat în sec IV-li a.Chr., care, în zona de 
nord, suprapune o locuire neolitică aparţinând culturii Cucuteni A 1-A2. În perioada anilor 1983-1992 s-a 
cercetat zona de nord a cetăţii cât şi partea de nord-est şi s-au efectuat două secţiuni în valul de apărare. S
au dezvelit 26 locuinţe rectangulare, cu colţurile uşor rotunjite, de dimensiuni relativ mici. Sistemul de 
fortificaţie: valul care păstrează înălţime maximă în partea de sud este construit din straturi de pământ şi 
întărit cu bârne din lemn iar la exterior este protejat de un strat de pietre de râu. 

S-a descoperit un bogat şi variat material arheologic constând din ceramică, unelte şi arme din fier, 
obiecte de podoabă din metale preţioase (aur, argint), bronz şi fier, mărgele din pastă de sticlă şi ceramică, 
monede de tip Huşi-Vovrieşti, ceramică de import, grecească. 

Cantitativ, ceramica ocupă locul cel mai important, în special, cea lucrată cu mâna din pastă de culoare 
brun roşcată, cenuşie şi neagră din care au fost modelate cănile cu o toartă, oalele cu două torţi, vasele mari 
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de provizii, străchinile, tipsiile etc. Drept decor, întâlnim brâul alveolat, uneori şi sub formă de ghirlandă, 
virgulele în relief, butonii conici şi patrulateri, alveolele adâncite imediat sub buza vasului etc. 

Ceramica lucrată la roată este într-o proporţie redusă. Până în prezent, s-au descoperit două căni cu o 
toartă şi fragmente provenind de la căni şi de la castroane. Spre deosebire de alte staţiuni geto-dacice 
datate în perioada secolelor amintite, în nivelul de cultură cât şi în complexe, la Buneşti au apărut un număr 
mare de unelte şi arme din fier: topoare cu gaură de înmănuşare transversală, topoare cu dulie deschisă, 
seceri cu limbă la mâner, cuţite cu mâner din os. Din categoria armelor menţionăm: vârfurile de lance cu 
foaia romboidală şi în forma frunzei de salcie similare pieselor descoperite în Polonia centrală şi Slovacia, 
datate în Latene-ul C. De asemenea, săgeţile din bronz în trei muchii, de tip "scitic", călcâile de lance cât şi 
buterolele de sabie celtice cu analogii în descoperirile din Transilvania datate în Latene-ul 82. 

Descoperirea, încă din primele campanii de cercetări arheologice de la Buneşti, a unor bucăţi de zgură, 
creuzete şi a două exemplare de cleşti pentru forjă şi, ulterior, a celui de al treilea exemplar precum şi a unui 
disc cu tijă, indică existenţa unor ateliere pentru prelucrarea uneltelor de fier chiar în cetate, minereul de fier 
procurându-se, probabil, pe calea schimburilor comerciale. 

Un loc deosebit în cadrul descoperirilor de la Buneşti îl ocupă obiectele de podoabă lucrate din metale 
preţioase, bronz, fier, pastă de sticlă, lut ars şi piatră, fibulele de tip tracic, celtic, brăţările cu capetele libere 
ornamentate cu punct şi cerculeţe adâncite, brăţările spiralice terminate cu protome de şerpi, colierele, 
pandantivele, lanţurile compuse din mai multe verigi. La acestea, se adaugă şi diadema de aur descoperită 
în anul 1984, o piesă unicat pentru zona noastră cu analogii pentru părţile componente, în descoperirile 
dintr-un mormânt de la Vergina din epoca lui Filip al II-iea, iar pentru rozetele florale, cu analogii, în forma 
capetelor acelor de aur de la Crispiano şi Ginoso din Italia, şi în Moldova, la colierele de la Cucuteni-Băiceni. 
Diadema se pare că a fost lucrată într-un atelier de la nordul Mării Negre, de un meşter ce cunoştea foarte 
bine tehnica orfevrăriei greceşti influenţată şi de elemente ale arte animaliere scitice. 

Datorită schimburilor comerciale cu zonele de la sud şi vest, în principalele staţiuni geto-dacice din zona 
est carpatică, sunt numeroase descoperirile de tipul perlelor din pastă de sticlă decorate cu ochi (în general 
pe fond albastru sau vernil),cu decor în mozaic sau cu măşti umane, acestea din urmă având analogii în 
descoperirile de la Mangalia (Callatis), Olbiaşi în Transilvania, în necropolele celtice de la Fântânele şi 
Pişcolt. Apar şi mărgele din chihlimbar şi ramuri de coral (cel deal doilea tezaur de podoabe de la Buneşti) 
sau mărgele din lut ars, similare unor exemplare descoperite la Poiana, Botoşana, Stânceşti, Bărboasa. 
Descoperirea unor mărgele de lut în curs de prelucrare atestă probabil existenţa unui atelier de confecţionat 
podoabe de acest tip. 

Din piatră, drept obiecte de podoabă, au fost folosite obiectele piramidale cu un orificiu în partea 
superioară la care, de multe ori, pentru înfrumuseţare, se prindea şi câte o fibulă după cum o demonstrează 
şi recentele descoperiri de la Hanska. 

La Buneşti s-a descoperit un număr mare de fragmente de amfore greceşti, de tip Thases, Sinope, 
Heracleea Pontica şi Rhodos, la care se adaugă şi vasele de lux de tip kantharos, schiphos, fragmente de la 
farfuriile elenistice etc. precum şi imitaţii , modelate cu mâna, după forma ceramicii greceşti. În acest sens, 
menţionăm un katharos cu două torţi lucrat cu mâna, din pastă de culoare cenuşie. Alături, de descoperirile 
mai vechi, tezaurul de la Epureni-Huşi, şi în cetatea de la Buneşti sunt prezente monedele geto-dacice, copii 
după tetradrahmele mecedoniene. În nivelul de cultură cât şi în locuinţe s-a descoperit un număr mare de 
fusaiole bitronconice şi rotunde, unele din ele, lucrate din fragmente de vase autohtone sau din fragmente de 
amforă. La acestea, se adaugă şi calapoadele (şlefuitoarele) pentru modelatul ceramicii. 

Apariţia unui număr mare de oase de animale ilustrează faptul că creşterea vitelor juca un rol important 
alături de agricultură în economia societăţii geto-dacice. Numărul mare de locuinţe indică faptul că cetatea a 
fost locuită permanent şi că nu a servit numai ca cetate de refugiu. Multitudinea materialului arheologic 
descoperit, bogăţia lui indică cu certitudine prezenţa unui şef al aristocraţiei tribale, în jurul cetăţii gravitând 
celelalte staţiuni nefortificate din zonă. 

12. BUTUCENI, r. Orhei, R. Moldova; Ion Niculiţă, Aurel Zanoci, Universitatea de Stat din Republica 
Moldova Chişinău 

La nord de actualul sat Butuceni din Codrii Orheiului se află un promotoriu înalt şi stâncos. Spălat din 
trei părţi de apele râului Răut, el prezintă una din cele mai inaccesibile înălţimi cu facilităţi naturale de 
apărare din această regiune. Primele cercetări arheologice au fost întreprinse în perioada interbelică însă 
rezultatele lor rămân până în prezent necunoscute. Investigaţii arheologice de amploare au fost întreprinse 
între anii 1946 - 1953 însă rezultatele săpăturilor au fost publicate succint iar materialul rezultat s-a păstrat 
doar parţial. Din această cauză informaţia despre săpăturile făcute în perioada menţionată este 
neconcludentă. Din anul 1983 investigaţiile la acest obiectiv arheologic au fost reluate. Staţiunea este 
amplasată în partea de vest a promontoriului. La nord ea se întinde până la malul stâng al Răutului, înalt de 
50-60 m faţă de albia râului (fig. 1 ). Partea de apus şi sud a promontoriului prezinte versante spălate de 
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apele Aăutului, la est el e mărginit de un defileu enorm cu maluri înalte şi abrupte. Numai în partea de nord
est există un istm prin care se face legătura cu zona înconjurătoare. Promontoriul se întinde de la est la vest 
pe o lungime de 2760 m, lăţimea lui variind de la 33 la 60/70 m. Suprafaţa fortificată a promontoriului ocupă 
aproximativ 20 ha. În perioada anilor 1983-1995, prin intermediul a 29 casete, a fost săpat o suprafaţă de 
3800 m2. Au fost evidenţiate elementele sistemului defensiv al promontoriului: trei valuri cu şanţurile 
adiacente, 4 şanţuri în care umplutura este reprezentată de materiale provenind din emplectonul unor valuri 
distruse aruncat în ele pentru nivelarea terenului, urmele de la o palisadă, ruinele unui zid din piatră din zona 
sacră, fundaţiile unor locuinţe de suprafaţă, precum şi un bogat şi valoros material ceramic. Din analiza 
materialelor recuperate în timpul săpăturilor s-a putut stabili existenţa neîntreruptă, începând cu sec. X-IX a. 
Chr. până în sec. li a. Chr., a unei comunităţi traco-getice în această zonă. În perioada sec. X-IX a. Chr. pe 
promontoriul a fost întemeiată o aşezare(urme de locuinţe şi multiplele vestigii arheologice, şi în primul rând, 
ceramica cu decor ştanţat şi incizat) de tip Sahana-Solonceni-Baladog li. Situl nu era prea mare, ocupa doar 
porţiunea vest-centrală a promontoriului. În această perioadă a fost construit primul sistem defensiv - linia V -
care apăra situl din partea de est. La nord, el era invulnerabil prin panta malului abrupt a Răutului, iar la vest 
şi sud staţiunea nu avea nevoie de un sistem defensiv, fiind apărată natural prin nivelul înalt al apelor râului 
(fig. 1 ). În sec. VI a. Chr. pe locul aşezării menţionate puţin mai spre vest, se ridică o cetate getică protejată 
natural de Râul Aăut şi fortificată era numai partea de est. În acest punct la mijlocul promontoriului, a fost 
ridicat un val de pământ şi un şanţ săpat în roca nativă, formând o linie de apărare destul de puternică. Către 
sec. V-IV a. Chr. din cauza nivelului scăzut al apei Aăutului promontoriul devine vulnerabil. Pentru a întări 
cetatea s-a construit o palisadă. În partea de est, palisada avea o poartă dublă - singura cale de acces. 
Pentru a bara intrarea, la est de poartă, a fost săpat un şanţ, care tăia transversal promontoriul. La 19 m de 
poarta palisadei, paralel cu şanţul, din bucăţi mari de piatră fasonată s-a construit un zid cu bastioane (fig.1 ). 
Astfel s-a realizat un sistem de apărare destul de puternic. În partea centrală, pe marginea malului înalt şi 
abrupt al promontoriului, a fost construit un centru sacru, alcătuit dintr-un sanctuar-calendar-circular, care, 
după cum încearcă să demonstreze unii cercetători, ar fi fost în acelaşi timp şi un fel de observator 
astronomic. Acesta e cel mai timpuriu sanctuar-calendar cunoscut până acum în lumea geto-dacă. La nord 
de sanctuar se găsea o construcţie rectangulară cu două camere, care se încadra organic în centrul sacru. 
Către mijlocul sec.III a. Chr. palisada, zidul cu bastioane cât şi şanţul dintre zid şi poarta palisadei au 
fost abandonate. Actualmente este greu de stabilit cauzele ce au condus la această decizie. Probabil, 
creşterea numărului de locuitori cât şi funcţia ei, de cetate de refugiu pentru populaţia din aşezările rurale din 
vecinătatea fortificaţiei de la Butuceni, au impus extinderea perimetrului cetăţii. Arheologic, procesul de 
creştere a suprafeţei ocupate de aşezarea de la Butuceni, în sec. III a. Chr. poate fi observat prin 
suprapunere peste temelia palisadei a vestigiilor unor construcţii cu caracter civil, de tipul locuinţe, depozite 
etc. Spre finele sec. III - începutul sec. li a. Chr. populaţia se răreşte. Cauzele pot fi diferite. Acest proces 
poate fi şi rezultatul unor conflicte militare, când cetatea putea fi distrusă, sau pur şi simplu locuitorii s-au 
mutat la şes. În perioada respectivă, situl ocupa o suprafaţă relativ mică, doar partea de vest a 
promontoriului. În aceste condiţii s-a construit o nouă linie de apărare, alcătuită tot dintr-un val şi şanţ 
adiacent, în apropierea actualei biserici Sf. Maria (fig.1 ). În secţiunea practicată în acest sector s-a observat 
că temelia valului suprapune vestigiile unor construcţii din sec. IV-III a. Chr. , fapt ce reprezintă un element 
semnificativ pentru datarea lui. Nivelul de la sfârşitul sec. III - începutul sec. li a Chr. ultimul nivel de 
funcţionare a cetăţii. Prin săpăturile din ultimii ani, în partea de vest a staţiunii de la Butuceni, au fost 
identificate două şanţuri notate VI şi VII care transversal taie această parte a promontoriului. Din emplectonul 
lor s-a recuperat ceramică getică şi de import încadrată cronologic, în linii mari, în sec. IV-III a. Chr. şi pe 
parcursul sec. 11-1 a. Chr. Materialele arheologice din sec. 11-1 a. Chr. reprezintă ultimele mărturii ale 
existenţei unei locuiri în acest loc. 

13. CALLATIS (MANGALIA), Jud. Constanţa; Valeriu Georgescu, Mihai Ionescu, M. A. Callatis Mangalia 

I. INCINTA ELENISTICĂ: 
1. Latura de Nord identificată încă din anul 1962 în timpul cercetării romano-bizantine, a fost cercetată în 

vara anului 1982, cu ocazia săpăturilor arheologice cu caracter de salvare de la intersecţia străzii V. Pârvan 
cu şos. Constanţei. Zidul, descoperit pe o lungime de 8 m, are o grosime de 4,50 m, iar talpa fundaţiei 
formată din plăci de calcar semifasonate(1,20-1,40 x 0,80-0,95 m) se află la -2, 14 m faţă de nivelul actual de 
călcare. Curtina este realizată în tehnica celor două paramente, iar emplectonul este format din piatră 
măruntă în amestec cu argilă roşie. Datare: sec. IV a. Chr. 

2. În anul 1984, în zona blocului MS de pe şos. Constanţei, a fost salvat un alt segment al aceluiaşi zid 
în lungime de 35m. Fundaţia este realizată din plăci mari de calcar de 1,50 x 0,95 x 0,35 m, aşezate pe un 
strat de argilă roşie bătătorită, deasupra pământului viu, cu rol de impermeabilizare. Grosimea zidului este şi 
aici de 4,50 m. O secţiune perpendiculară pe zid, la N de acesta, a permis descoperirea şanţului de apărare 
larg de 18 m şi adânc de 6 m. Două toarte de amforă de provenienţă thasiană, descoperite în emplecton, au 
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permis datarea monumentului în sec. IV a. Chr. 
3. În perioada februarie-aprilie 1993, cercetarea cu caracter de salvare desfăşurată în zona viitoarei 

biserici catolice de pe strada Ţepeş Vodă, a evidenţiat şanţul de apărare a incintei elenistice pe o lăţime de 
13 m, iar la 13 m S de acest şanţ, un al doilea şanţ lat de cca. 5,60 m şi adânc de 2,35 m. Şanţul secundar a 
fost datat cu tegulae sinopeene ştampilate (21 ex.) datate cca. 370-346 a. Chr. La cca. 4,40 m S de şanţul 
secundar, a fost surprins în situ un bloc din fundaţia paramentului exterior al incintei, precum şi nivelul de 
demantelare. 

4. Latura de V a incintei elenistice a fost surprinsă în anul 1978 în zona intersecţiei străzii Sirenei cu 
bulevardul 1 Decembrie 1918 şi prezintă caracteristici similare cu segmentele de incintă prezentate mai sus. 

5. În 1981, în faţa Casei Armatei a fost descoperit un fragment lung de 7 m, din tronsonul de Sal incintei 
callatiene de epocă elenistică. Monumentul se află sub pânza freatică actuală, neputând fi studiat complet, 
dar importanţa descoperirii constă în faptul că delimitează aria habitală a cetăţii în epoca elenistică, ce se 
întindea pe cca. 80 ha. 

li. ZONA SACRĂ: 
Săpătura de salvare desfăşurată în iarna 1982-1983 vis-a-vis de sediul Poştei, a determinat 

descoperirea unui complex de altare şi construcţii din sec. IV a. Chr. Într-un perimetru de 50 x 60 m, au 
apărut două altare realizate din blocuri de calcar fasonate, prinse cu crampoane de fier îmbrăcate în plumb, 
realizate în coadă de rândunică. Altarul mic are latura de N de 3,35 m, iar cea de E de 3,95 m. Altarul mare 
are 6 m pe latura de V şi 4,70 m pe latura de S, păstrându-se pe înălţimea a două asize. 

La V de acest altar s-a mai putut surprinde fundaţia unui templu, cu dimensiunile de 6,80 x 6 m, ce pot fi 
comparate cu dimensiunile templului tezaurului ridicat de Megara pe aleea sacră de la Delphi. 

La cca. 35 m N-E de aceste construcţii, pe faleză, într-un şanţ de canalizare, la -1,80 m, a apărut un 
fragment de altar realizat în aceeaşi manieră. 

Toate aceste construcţii datate după maniera constructivă, ceramică şi monede în sec. IV a. Chr. 
îndreptăţesc ipoteza apartenenţei lor la zona sacră a Callatidei. 

III. CARTIER ELENISTIC: 
În anii 1990-1992 a fost cercetat situl arheologic aflat pe strada Oituz, blocul O.P.2 cu următoarele 

rezultate: prin cercetările întreprinse în cele 7 secţiuni, s-a putut constata existenţa a două construcţii 
distincte plasate la N de strada Oituz şi a unui edificiu la S de această stradă. Cele două edificii, având 
aceeaşi orientare ca şi strada, sunt despărţite printr-un coridor de acces, o stradelă, a cărei lăţime variază 
între 0,85-1 m. Zidurile au grosimi ce variază între 0,55 şi 0,80m, fiind construite din blochete de calcar 
semifasonate, legate cu pământ galben. Întreaga zonă cercetată, cca. 912 m.p., reprezintă o parte a unui 
cartier vestic callatian de epocă elenistică, iar amploarea construcţiilor, fie că este vorba de edificiile sus 
amintite sau de străzi, stradele, curţi interioare, pavaje sau fântâni, îndreptăţeşte supoziţia că la baza 
construcţiei sale s-a aflat un plan de organizare urbană. Datare secolele IV - III a. Chr. 

IV. SITUL ARHEOLOGIC DE LÂNGĂ RESTAURANTUL CALLATIS: 
Cercetarea începută în anul 1986 a evidenţiat urmele a două edificii: A şi B. 
Edificiul A are o încăpere cu dimensiunile de 7,50 x 6,75 m, alte două încăperi continuând spre S-V şi 

respectiv N-E. Faptul că încăperea de la N-E a fost pavată cu grinzi de stejar şi că aici a fost descoperit un 
mic altar şi reliefuri de marmură ce reprezintă pe zeiţa lustitia şi un altul pe Dionysos, sprijină posibilitatea 
fiinţării aici a unui templu în epoca romană timpurie. Nivelul de incendiu şi dărâmătură ce a distrus edificiul, a 
fost pus în legătură cu invazia costobocilor din anul 170 p. Chr. Edificiul B evidenţiat doar pe o latură, cea de 
S-E (4 m), a fost realizat din blocuri mari de calcar şi a putut fi datat cu ajutorul materialului ceramic la limita 
sec. IV - III a. Chr. 

V. COLŢUL DE N-V AL INCINTEI: 
Cercetările arheologice desfăşurate la cca. 100 m S de sediul expoziţiei, până în anul 1992 în zona 

colţului de N-V al cetăţii, au permis avansarea următoarelor concluzii: 
- În zona de E a suprafeţei cercetate a fost descoperită curtina de N a incintei elenistice, cu lăţimea de 

4,40 m din care nu s-au păstrat decât fundaţia şi prima asiză a parametrului interior şi exterior, emplectonul 
fiind afectat de o groapă modernă. 

- Zidul sus amintit se sprijină pe o construcţie rectangulară cu dimensiunile de 11,35 x 1 O m, respectiv 
12 x 10,70 m pe soclu. După tehnica de construcţie se pare că este vorba de un altar de epocă elenistică, a 
cărui fundaţie a fost folosită ulterior de elevaţia turnului de colţ al zidului elenistic de apărare (sec. IV). 

- Spre S turnul face joncţiunea cu limita nordică a curtinei vestice a zidului de apărare din epoca 
romană, ceea ce demonstrează continuarea funcţionalităţii turnului de apărare în epoca romană şi romano
bizantină. 
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VI. SITUL DE LA HOTELUL I.G.A.F.: 
În luna decembrie 1992, în perimetrul curţii interioare dintre hotelul I.G.A.F şi SCALA, au apărut patru 

faze ale curtinei vestice a zidului de incintă callatian. 
1. Paramentul exterior al primei faze este compus din blocuri mari de calcar cu bosaj ( opus graecum), 

fiind evidenţiate 5 asize. La 2,35 m E de blocurile descrise mai sus a apărut un bloc de calcar ce reprezintă 
fundaţia paramentului interior al acestei faze. Datare: cca. sec. 11-1 a. Chr. 

2. A doua fază a paramentului exterior a fost evidenţiată la 0,23 m V de faza I, fiind compusă din patru 
asize. Spaţiul dintre cele două faze a fost umplut în antichitate cu piatră, tegulae fragmentare, olane, toate 
cu urme de arsură puternică. Ultima asiză este reprezentată de un bloc masiv de calcar, o arhitravă 
fragmentară refolosită. Tehnica de construcţie, precum şi fasonarea rudimentară a blocurilor, masivitatea lor 
îndreptăţesc datarea acestei faze în sec. I a. Chr. - I p. Chr. 

3. A treia fază a paramentului exterior a apărut la O, 12 m V de faza a doua, fiind legată de aceasta cu 
mortar ce are în componenţă nisip de mare, var, scoici, cărbune şi cărămidă sfărâmată. La realizarea acestei 
faze s-au refolosit piese arhitectonice mai vechi îndreptăţindu-ne să identificăm această refacere cu cea din 
172 p. Chr., realizată din ordinul guvernatorului consular al Moesiei Inferior, Marcus Valerius Bradua. 

4. Către E, suprapunând faza I, a fost identificat un zid compus din blocuri de calcar masive, legate cu 
lut roşu, aparţinând unei clădiri romane târzii (sec. VI-VII). 

VII. APEDUCTELE CETĂŢII: 
Cercetările arheologice de teren şi descoperirile ocazionale au evidenţiat sistemul de aprovizionare cu 

apă potabilă al oraşului în epoca romană şi romano-bizantină, după cum urmează: 
1. Pe versantul nordic al lacului Mangalia au fost cercetate în mai multe puncte în anul 1990 urmele 

apeductelor ce aveau caput aquae la N de satul Hagieni. În această zonă au fost descoperite, ca şi la 
cişmeaua de lângă sediul I.A.S. Albeşti, tuburi fragmentare ale unui apeduct ceramic cu un diametru de O, 18 
m. 

2. La aproximativ 300 m V de podul ce desparte lacul sărat de lacul Hagieni, a fost cercetat un cămin de 
decantare realizat din cărămizi fragmentare şi tencuit în opus signinum. 

3. La E de podul sus amintit au fost cercetate în cinci puncte urmele unui apeduct de tip canalis structilis 
realizat din blochete mici de calcar legate cu mortar, cuveta este impermeabilizată cu opus signinum, iar 
capacul compus din plăci de calcar nefasonate, egalizate cu mortar. Apeductele urmăreau curbele de nivel 
de pe malul lacului şi este posibil ca apeductul canalis structilis să fi colectat apa de la două sau mai multe 
apeducte din tubu/i. 

4. Fragmente din apeducte de tubuli au fost descoperite ocazional în zona staţiei de epurare a 
Întreprinderii Apă-Canal şi pe strada Ştefan cel Mare. 

5. Cercetări mai vechi au stabilit că alte două surse de apă ale cetăţii au fost în zona satului Dulceşti (8 
km N) şi în zona "La Oban", cunoscută pentru izvoarele sale sulfuroase. Fragmente din tuburi de apeduct au 
fost descoperite în şanţurile de canalizare din zona actualului sens giratoriu. 

Atât apeductele de tip canalis structilis cât şi cele de tubuli, au analogii la Tomis, Histria, Tropaeum 
Traiani şi în Bulgaria, putând fi datate în secolele III-IV. 

VIII. NECROPOLA: 
1.Necropola elenistică 
Cele mai vechi morminte datate în sec. IV a. Chr. se află la numai 50 m N de colţul de N-V al incintei 

callatiene. Din 52 morminte cercetate în această zonă, 5 sunt de incineraţie, din care unul reprezintă un rug 
comun pentru trei incineraţi pe loc. Celelalte sunt morminte de inhumaţie, atât în ciste de piatră, cât şi în 
gropi simple peste care se practicau acoperişuri în două ape din tegulae. Alte morminte din sec. IV-III a. Chr. 
s-au descoperit în partea de V a incintei, la cca. 200-250 m, aici situaţia fiind mai complexă, deoarece o 
mare parte din necropola elenistică a fost afectată de necropola romano-bizantină. 

2. Complexul funerar movila Documaci 
Cercetarea arheologică cu caracter de salvare începută în august 1993 a dus la descoperirea unui 

complex tumular funerar format dintr-un mormânt de mari dimensiuni, orientat E-V şi o construcţie de formă 
rectangulară a cărei funcţionalitate nu a putut fi stabilită încă. Întregul complex era protejat de două ringuri 
circulare din piatră legată cu pământ şi de depunerile succesive de lentile de pământ ce formează mantaua 
tu mulară. 

Mormântul este format dintr-o cameră funerară de dimensiunile de 3,56 m x 3,62 m, iar accesul în 
camera funerară se face printr-un dromos situat la E, lung de 9,55 m şi lat de 1,61 m. Construcţia a avut 
două faze: - prima reprezentată de camera funerară şi de o parte a dromosului ce au acoperişul în formă de 
boltă şi sunt tencuite cu mortar, iar a doua fază este reprezentată de zona dromosului construită ulterior şi 
adosată primei faze, cu acoperişul din blocuri mari de calcar, aşezate în două ape. Mormântul a fost profanat 
în antichitate de două ori, fiind chiar locuit în sec.VI p.Chr. şi în sec. X-XI. Acestor locuiri le aparţin grafitti 
realizate pe tencuială. 
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3. Necropola romană 
A doua zonă de necropolă a Callatidei este cea de sec. 11-111 ce se întinde la V şi N de zidul de incintă. 

Din numărul mare al acestor morminte de inhumaţie, un procent de 80% sunt după rit, ritual şi mai ales după 
inventarul funerar, morminte sarmatice. Aceste tipuri de morminte au fost întâlnite în zona Saturn, având un 
bogat inventar funerar: bijuterii din aur, vase de bronz, vase ceramice, de sticlă şi arme. 

Alte tipuri de morminte de epocă romană au fost evidenţiate în zona sensului giratoriu şi acestea având 
un inventar bogat, similar cu cel prezentat mai sus. 

4. Necropola romano-bizantină 
În toamna anului 1992, la S de şoseaua Mangalia-Albeşti, pe un perimetru de 17 x 11 m, au fost 

cercetate 16 morminte, mai mult sau mai puţin afectate de excavaţia mecanică. Densitatea relativ mare a 
mormintelor în acest spaţiu, bogăţia inventarului, dar mai ales monumentalitatea unora dintre ele relevă 
faptul că ne aflăm în zona centrală a necropolei. Mormintele descoperite au fost încadrate în patru tipuri: 

1. Morminte în cistă formată din plăci mari de calcar. 
2. Morminte în cistă formată din blocuri mai mici de calcar. 
3. Morminte în groapă simplă, având drept capac o placă de calcar. 
4. Morminte în groapă simplă fără capac. 
Datare sec. IV-VII. 

14. CAPIDAVA, Jud. Constanţa; Responsabil ştiinţific Radu Florescu, MNIR 

I. SECTORUL V AL CETĂŢII, Zizi Covacef, MINAC 
1. Stadiul săpăturilor arheologice în 1983 
În sectorul V al cetăţii Capidava, situat în colţul de E, cercetările arheologice reluate în anul 1975, au 

urmărit demantelarea construcţiilor medievale timpurii (cercetate în anii 1955-1959), înlăturarea depunerilor 
şi dărâmăturilor şi aducerea la lumină a vestigiilor romano-bizantine. 

În cele cinci campanii desfăşurate până în anul 1983, au fost identificate o serie de construcţii adosate 
zidurilor de incintă de S-E şi N-E, pe care le-am notat C.1 - C.5, în ordinea degajării lor. În acelaşi timp au 
fost găsite câteva elemente de construcţii, disparate, care deocamdată, nu pot fi legate de celelalte 
descoperiri. 

1.1. Construcţia C.1 este adosată zidului de S-E al cetăţii şi are o formă aproape pătrată (6 x 6,5 m). 
Zidurile sale nu sunt identice ca tip constructiv, iar înălţimile păstrate sunt inegale. Zidul de S-V, primul 
degajat, lucrat în "opus mixtum", având ca liant mortar de var, este perpendicular pe incintă şi are 
următoarea structură: de la incintă pe o lungime de 2,65m are o formă regulată care mai păstrează pietrele 
din structura inferioară, un strat de mortar şi câteva cărămizi sparte. În continuare, pe o lungime de 1,80 m 
apare o umplutură de chirpic. În sfârşit, ultima porţiune, cu o lungime de 1,55 m, se păstrează pe o înălţime 
de 0,80 m, cu rândul de piatră de la bază, patru rânduri de cărămizi şi alte patru rânduri de piatră neregulată. 
Perechea sa, zidul de N-E, cu aceeaşi lăţime de 0,80 m, mai păstrează primul rând de cărămizi. Cele două 
ziduri sunt unite printr-un perete, paralel cu incinta, păstrat pe înălţimi variabile, care are două structuri 
diferite: zid de piatră legat cu mortar pe o lungime de 2,75 m şi, în continuare (3,70 m) din piatră legată cu 
pământ (lăţimea sa este de 0,60 m). 

Dintre elementele de amenajare interioară menţionăm descoperirea unui chiup (nr.2), în colţul de V. Pe 
zidul de N-E au fost găsite: o monedă Licinius, a. 313, de tipul IOVI CONSERVATOR şi alta Constantin I, 
a.335-337, emisă la Nicomedia. 

1.2. Complexul C.2 - C.4, adosat de asemenea incintei de S-E, la distanţă de 2,70 m de C.1, este o 
construcţia cu hypocaust, împărţită în trei compartimente, însumând lungimea de 5,04 m. Edificiul prezintă o 
ruptură în partea de N-E, provocată de construcţiile medievale-timpurii, care l-au suprapus. Se constată de 
asemenea, adăugarea unui zid la S-V, rupt însă şi el. Datarea construcţiei este dată şi de monedele găsite 
aici, aparţinând sec. IV: două în faza praefurniu~ului, două în spaţiul până la C.1 , trei lângă hypocaust. 

1.3. Construcţia C.5 este adosată incintei de N-E a cetăţii. a fost descoperit zidul de S-E, perpendicular 
pe incintă, lucrat din piatră neregulată, legată cu mortar de var şi praf de cărămidă, lung de 5,50 m. Intrarea, 
lată de 1,25 m, practicată la 1,75 m faţă de incintă, era astupată cu chirpic (la fel ca intrarea din zidul de S-V 
al C.1 ). A mai fost descoperită o parte din zidul de S-V, restul fiind distrus de fundaţia adâncă a bordeiului 
4/955. 

în interiorul încăperii, la distanţă de 5, 70 m faţă de zidul de S-E, apare un perete (perpendicular pe 
incintă), lung de 2,25 m, lat de O, 15 m, păstrat pe o înălţime de 0,90 m, construit din chirpici (25 x 15 x 8 cm). 
Peretele a fost ridicat pe o bârnă de lemn, care se sprijinea cu capătul dinspre interior pe o bază de coloană. 
în partea de S-E a acestui perete, a fost descoperit un chiup (nr.1 ). 

S-au găsit fragmente dintr-un pavaj de cărămizi, anterior perioadei de utilizare a chiupului. Deasupra 
acestuia, apare un strat gros de cenuşă şi cărbune, pe care au apărut cinci amfore afectate de incendiu (pe 
una se afla o monedă de la Justinian, a.541/542); un ulcior mic cu corpul amforoidal; două oale cu corp 
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globular; două amforete. 
1.4. Căi de acces. S-a depistat doar aleea care conducea spre turnul de colţ (T.6), pe care s-au păstrat 

câteva cărămizi din pavaj. Monedele recuperate de pe acest nivel se datează în sec. IV. Curăţirea intrării în 
turn a condus la descoperirea unui bloc de piatră făţuită, pe care s-a găsit o monedă de la Licinius, a. 313, 
de tipul IOVI CONSERVATORI. 

·2. Rezultatele săpăturilor din anii 1983 - 1992. 
În cele opt campanii desfăşurate în perioada amintită, în care s-a lucrat cu forţă inegală, a fost 

descoperită integral C.5, s-a identificat strada adiacentă, au fost depistate două construcţii cu chirpic, s-a 
dezvelit un pavaj de piatră şi au fost degajate resturile constructive medievale-timpurii. 

2.1.Construcţia C.5 are în final o lungime de 1 O m. În jumătatea sa de N-V au mai fost găsite două 
chiupuri, unul intreg(nr.3), al doilea (nr.4) spart din antichitate. În umplutura primului chiup s-a găsit un opaiţ 
cu toarta antropomorfă şi o broască de uşă din fier. Lângă chiup s-a găsit un capac, lucrat din scândurele şi 
împletitură de nuiele (ars), precum şi două cepuri de lemn cu sfoară. Cel de-al doilea chiup fusese întărit cu 
doage de lemn (atât la interior, cât şi la exterior). La nivelul umărului chiupului nr.3, găsim un strat de bârne 
arse şi multe piroane de fier; în jur au apărut mai multe fragmente ceramice, în special amfore cu caneluri, 
intregibile. 

Adâncirea săpăturii pe latura de S-V, a permis dezvelirea în întregime a zidului (inclusiv a părţii distrusă 
de fundaţia bordeiului nr. 4). Tot aici a fost găsit pragul unei a doua intrări, lung de 1,30 m. Monedele de sec. 
IV au fost găsite la baza chiupului nr.3 şi la nivelul pavajului, în dreptul celor două intrări. 

2.2. Strada. În partea de N·V a C.5 a fost identificată o stradă, lată de 2 m (orientată NE-SV), săpată pe 
o lungime de 5m. În mijlocul străzii a fost practicat un canal (a), adânc de 0,55 m, lat de 0,75-1 m. 

Pereţii acestuia sunt căptuşiţi cu pietre legate cu pământ. Pe fundul acesteia a fost găsit un alt canal (b), 
orientat N-S, lucrat din cărămizi prinse cu mortar, aflat la adâncimea de 0,75 m, lat de 0,30 m. Din umplutura 
canalului a s-au recuperat numeroase materiale fragmentare (peste 50 opaiţe, cca. 30 pahare de sticlă, 
fusaiole, piese din bronz: fibule, cârlige de pescuit, ace, pensetă, cheie, cataramă) şi 25 de monede. Ele 
încep la jumătatea sec. IV şi se încheie la începutul sec. V. Pe fundul canalului ba fost găsită o monedă 
Valentinian I sau Valens, a. 367-375, lipită de pavaj şi o alta de la Valentinian li sau Arcadius, a. 388-392. 

2.3. Construcţiile cu chirpici. În partea de S-V a C.5, la distanţa de 2 m, au fost descoperite două 
ziduri dărâmate, în a căror construcţie s-a găsit atât structură de "opus mixtum", cât şi pietre legate cu 
pământ şi chirpici, aflate de-o parte şi de alta a intrării nr.2. Ambele căzuseră spre C.5, ca nişte cărţi de joc. 
S-a constatat că este vorba despre două construcţii adosate la C.5, care au utilizat câte una din pilele 
porticului ce mărginea pavajul, pe care le-am notat C.P.1. (construcţia dinspre S-E) şi C.P.2. (cealaltă). 
Dintre materialele recuperate menţionăm monedele găsite aici. În C.P.1. s-au găsit: un solidus fouree de la 
Justinianus I, a. 527-565 şi o monedă de la Justin 11, a. 570/71. Din cea de-a doua construcţia (C.P.2.)provin 
două monede de la aceeaşi împăraţi: o piesă de 10 nummia de la Justinianus I, a. 561/62 şi o piesă de 
jumătate follis de la Justin li şi Sofia, a.575/76. 

2.4.Pavajul din piatră. Înlăturarea depunerilor din centrul sectorului V, au determinat descoperirea unui 
pavaj lucrat din pietre mari, aflat la diferenţă de O, 1 O m faţă de nivelul surprins în faţa intrării 2 a C.5. Au fost 
recuperate numeroase materiale, deosebit de interesante: peste 50 opaiţe, 20 pahare sticlă, un zar, piese 
din bronz (pandantiv, fibule, ace, brăţări, ţinte), piese din fier, din os, monede. Se cuvine să menţionăm un 
tezaur compus din 14 piese de bronz (începutul sec. IV - începutul sec. V), lângă care au fost găsite şi două 
mânere de pungă. Celelalte monede încep cu Diocleţian şi Licinius şi se încheie cu Theodosius 11, a. 425-
450. 

3. Concluzii 
La această etapă sunt dezvelite mai multe complexe constructive, databile intre sec. IV-VI, cu diverse 

elemente de contemporaneitate şi funcţionalităţi diverse: C.1 şi C.5 au avut funcţia de magazii; C.2 - C.4 
este un complex termal; C.P.1. şi C.P.2. - locuinţe. Sunt de asemenea, descoperite căile de acces, spaţiile 
libere, comune. 

Construcţia C.1 ne prezintă zidurile perpendiculare pe incintă, coerente ca factură, dimensiuni şi 
orientare cu zidul de incintă şi cu corpul de gardă (sector III). Zidul de N-V al C.1 constituie o intervenţie 
ulterioară, legată de o nouă compartimentare a spaţiului, care a determinat şi închiderea intrării de pe latura 
de N-V, produsă, probabil, în sec. V. 

Edificiul termal C.2 - C.4 este contemporan primei faze a C.1; faza a doua a acestuia este marcată de 
adaosul zidului deS-V. 

Construcţia C.5, de dimensiuni mari, a fost utilizată drept magazie de cereale, de la sfârşitul sec. IV, 
nivel marcat de chiupurile nr.3 şi nr.4. Accesul în încăpere se făcea prin intrarea practicată în zidul de S-E. 
Dintre descoperirile notabile făcute pe acest nivel, menţionăm un fragment textil de culoare vişinie, găsit în 
coltul vestic al C.5. 

· Într-o etapă ulterioară, în sec. V, întreaga construcţie este reparată - zidurile aparţin acestei perioade şi 
sunt contemporane cu zidul de N-V al C.1 - şi recompartimentată, prin ridicarea peretelui din chirpic. Au fost 
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create acum două încăperi de 5,50 x 5,70 m (spre S-V) şi, respectiv de 5,50 x 4, 15 m. În cea de-a doua 
încăpere s-a realizat şi o compartimentare pe verticală, printr-o platformă din lemn. 

În cea de-a treia fază de utilizare a construcţiei, intrarea de pe latura de S-E a fost astupată şi s-a făcut 
o nouă intrare, pe latura de S-V, utilizată în sec. VI, perioadă în care ambele compartimente erau folosite ca 
depozite-magazii. Acestei faze îi corespunde chiupul nr.1 şi întregul lot de amfore, între care amintim pe cea 
cu moneda de la Justinian, a. 541/542 lipită pe corp. A urmat incendiul distrugător. Reparaţiile ulterioare 
acestuia nu au schimbat dimensiunile şi orientarea ci, probabil, doar utilităţile. 

Construcţiile C.P.1 şi C.P.2, legate de zidul de S-V al C.5 şi de pilele porticului, au fost ridicate o dată 
cu reparaţiile care au urmat incendiului de la jumătatea sec. VI şi au funcţionat, probabil, până spre sfârşitul 
aceluiaşi secol. 

Aleea spre T.6 a fost utilizată permanent încă de la începutul sec. IV, când era pavată cu cărămizi. 
Stradela-portic de pe latura de S-V a C.5 a avut trei etape principale de utilizare. Cea mai veche, la 

diferenţă de 0,35 m faţă de ultima, se situează în sec. IV (Valens, a.367-375). A doua etapă se datează cu 
monede de la Theodosius ll(a .425-450). În etapa a treia, prin construirea C.P.1. şi C.P.2., porticul dispare; 
nivelul de călcare este datat cu monede din sec. VI. Notăm, între descoperirile de pe acest nivel, un inel cu 
capete de şerpi, găsit în faţa intrării C.5. 

Strada, situată la N-V de C.5, cu cele două canale, a funcţionat de la jumătatea sec. IV, canalele 
corespunzând gurii de scurgere din zidul de incintă, refăcut în această perioadă. 

Pavajul central, lucrat din pietre mari, a fost folosit de la începutul sec. IV până în a doua jumătate a 
sec. V (sau, poate, începutul sec. VI). Nivelul al doilea de utilizare aparţine sec. VI. 

Putem afirma că urmele arheologice descoperite până în 1992, în sectorul V al Capidavei, merg din sec. 
IV (C.1, C.2 - C.4, aleea spre T.6, strada, C.5 - prima fază), până în sec. VI (reamenajări în C.5, construcţiile 
C.P.1. şi C.P.2.). 

15. CĂSCIOARELE, Jud. Călăraşi; Valeriu Sârbu, Muzeul Brăilei; Elvira Safta, MNIR; Stănică Pandrea, 
Muzeul Brăilei; Marian Munteanu, Institutul deTracologie 

Cercetările arheologice efectuate în cele 6 situri din această zonă au avut un caracter de salvare, 
datorat amplelor lucrări de terasare ce s-au întreprins aici. Vom preciza că nicăieri săpăturile n-au epuizat 
zonele de interes arheologic, iar dacă în unele situaţii (ex.: Şuviţa Hotarului) situl a rămas intact, în altele 
complexele arheologice au fost aproape complet distruse(ex.: Valea Coşarului, Suharna). 

Toate aşezările, cu suprafeţe cuprinse între 0,5-1,5 ha şi nefortificate, se aflau pe terasele joase sau 
mijlocii ale Dunării, pe malurile fostului lac Greaca sau a bălţilor din apropiere, deci într-un ecosistem relativ 
unitar, pe o distanţă de cca. 7 km. 

REPERTORIUL SITURILOR: 
1. La Şuviţa Hotarului, aşezările s-au aflat pe terasele de jos şi mijlocie ale fostei bălţi Senina. 
S-a săpat o suprafaţă de cca. 300 m.p., identificându-se 70 de complexe: 56 geto-dacice din sec. IV-I 

a.Chr. - 2 bordeie, 24 de locuinţe de suprafaţă, 7 vetre exterioare, 21 de gropi şi 2 aglomerări de fragmente 
ceramice, 2 bordeie din sec.VI-VII şi 12 din sec. IX-XI, 9 bordeie, un cuptor şi 2 gropi. 

2. La Suharna, aşezările s-au situat pe terasa de jos, la cca. 500 V de Şuviţa Hotarului. 
S-a săpat o suprafaţă de 283 m.p., descoperindu-se 19 complexe: 9 geto-dacice din sec, 11-1 a. Chr. - un 

bordei, 3 locuinţe de suprafaţă, 2 vetre exterioare şi 3 gropi, plus 1 O din sec. IX-XI - 3 bordeie, 2 locuinţe de 
suprafaţă şi 5 cuptoare exterioare. 

3. Aşezarea de la Cătălui s-a aflat pe malul lacului cu acelaşi nume; s-a săpat o suprafaţă de 73 m.p., la 
S de secţiunile executate de George Trohani, descoperindu-se 4 complexe: 3 gropi geto-dacice din sec. 11-1 
a. Chr. şi o locuinţă de suprafaţă din sec. VI-VII. 

4. În zona Borovină s-au săpat doar 70 m.p., identificându-se 3 complexe geto-dacice din sec. IV-III a. 
Chr. - o locuinţă de suprafaţă şi 2 gropi, plus o locuinţă Sântana de Mureş din sec. IV p. Chr. 

5. Aşezarea de la Coinea includea o suprafaţă de cca. 1 ha. şi se întindea pe terasele de jos şi mijlocie. 
În cei 294 m.p. s-au descoperit 26 de complexe: 3 din sec. VIII-VII a. Chr. - 2 morminte şi o groapă, 23 

geto-dacice din sec. IV-li a. Chr - 3 bordeie, 3 locuinţe de suprafaţă, o vatră, 15 gropi şi o aglomeraţie de 
fragmente de vase. 

6. Aşezările de la Valea Coşarului erau situate pe terasa de jos, din care s-a săpat o suprafaţă de 274 
m.p., identificându-se 17 complexe: 2 din cultura Tei - o locuinţă şi o groapă, 9 geto-dacice din sec. IV-I a. 
Chr. - 7 locuinţe de suprafaţă şi 2 gropi, 5 din sec. IX-XI - 3 bordeie, o locuinţă de suprafaţă şi un cuptor, plus 
un mormânt din feudalismul dezvoltat. 

ANALIZA DESCOPERIRILOR: 
A. Epoca bronzului-cultura Tei. Pe o zonă restrânsă de pe terasa inferioară de la Valea Coşarului s-au 
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identificat resturile unei locuinţe de suprafaţă şi o groapă cu valenţe rituale. 
În zona estică a gropii s-au depus vase întregi şi fragmentare, fragmente de la un vas-cuptor portativ şi 

4 figurine antropomorfe feminine, întregi sau fragmentare. 
Formele de vase, ca şi decorul lor, sugerează încadrarea complexelor de aici la începutul culturii Tei, 

anume la descoperirile de tip Bungetu-Căţelu-Nou. 
B. Prima epocă a fierului - (Cultura Basarabi ?). La Coinea, pe terasa mijlocie, s-au descoperit 2 

morminte de inhumaţie, iar pe terasa de jos o groapă cu un mare vas de provizii. 
Unul din morminte a aparţinut unei adolescente (lnfans li), iar celălalt unui bărbat de 40-45 de ani. 

Inventarul a cuprins piese de podoabă - 2 fibule cu piciorul în formă de clepsidră, apoi saltaleoni, o brăţară, 
câteva piese din fier, plus un fund de vas din argilă comună, cu multe cioburi şi nedecorat. Pe baza fibulelor, 
mormintele se datează în sec. VIII-VII a. Chr. deci la nivelul cronologic al culturii Basarabi, dar în lipsa 
ceramicii specifice acestei culturi, rămâne deschisă problema atribuirii culturale a mormintelor. 

C. Cultura getică (sec. IV-I a. Chr.). Din epoca getică s-au descoperit 103 complexe, 53 din sec. IV-III 
a. Chr. şi 50 din sec. 11-1 a.Chr. în toate siturile cercetate. 

În privinţa complexelor de locuire, surprinde numărul mare al locuinţelor de suprafaţă - 38, în comparaţie 
cu al bordeielor - doar 6, ca şi cu al gropilor - 46, raport similar atât în Latene-ul timpuriu, cât şi în cel târziu. 

Complexe de locuire 
Bordeiele, de formă rotundă, ovală sau rectangulară, au dimensiuni variate, de la 3 x 2 m până la 6,40 x 

3, 40 m, cu adâncimea maximă de 1,60 m. Inventarul lor, cu o excepţie, era sărac sau modest. 
Locuinţele de suprafaţă erau de dimensiuni mici sau mijlocii, ele identificându-se prin resturile pereţilor, 

podea sau inventar. 
În privinţa gropilor, deşi numărul lor este mult mai redus decât în alte aşezări din Câmpia Română, este 

de semnalat caracterul ritual al unora: o groapă cu înhumări umane şi două cu înhumări de animale - porc şi 
câine la Şuviţa Hotarului şi 3 gropi cu 7 înhumări de animale la Coinea 11, din care 4 sunt sălbatice (o vulpe şi 
trei iepuri), iar 3 domestice (un cal şi doi porci). 

MATERIALUL ARHEOLOGIC: 
Recipientele ceramice au fost numeroase, identificându-se majoritatea formelor cunoscute la geţii din La 

Tene. 
În privinţa tehnicii de modelare, cca. 80% au fost lucrate cu mâna, cele mai răspândite fiind borcanele, 

castroanele, străchinile, ceştile şi fructierele. 
Recipientele modelate cu roata, în jur de 20%, în general de culoare cenuşie, sunt reprezentate prin 

castroane şi străchini, fructiere şi căni, kantharoi şi boluri, pithoi etc. 
În cadrul imitaţiilor după vasele elenistice, trebuie menţionate amforele cu ştampile anepigrafice şi 

bolurile cu decor în relief - geometric, vegetal, animalier şi antropomorf. 
Importurile elenistice sunt reprezentate aproape numai prin amfore din Thasos, Heraclea Pontică, 

Rhodos, Sinope şi de tipul Cos şi Pseudocos. 
OCUPAŢII ŞI MEŞTEŞUGURI: 

Descoperirea unor râşniţe rotative din piatră, a câtorva unelte din fier, ca şi a unor gropi pentru 
păstrarea rezervelor alimentare, indică practicarea agriculturii. 

Există o evidentă disproporţie între cantitatea redusă a oaselor de animale recoltate şi numărul şi 
varietatea animalelor înhumate - 9, fenomen rar întâlnit în aşezările contemporane. Probabil că o bună parte 
din hrană era asigurată prin pescuit, permanent şi intens, întrucât toate aşezările au fost pe malurile unor 
lacuri şi bălţi. 

Principalele meşteşuguri, identificate prin unelte specifice, prin produsele în curs de prelucrare sau 
finite, au fost: olăritul, prelucrarea osului şi cornului, torsul, ţesutul şi împletitul. 

Piesele de podoabă găsite sunt puţine şi nu prea variate tipologic: fibule şi inele din fier sau bronz, 
mărgele din pastă sticloasă, piepteni din os etc. 

CRONOLOGIA: 
Există situri ce au fost locuite pe tot parcursul sec. IV-I a. Chr. (Şuviţa Hotarului, Valea Coşarului), cât şi 

numai din sec. IV-III (Borovină) sau numai din sec. 11-1 a. Chr. (Suharna). Analiza descoperirilor indică atât o 
extindere a locuirii de pe o terasă pe alta, cât şi o mutare a lor în zonele apropiate. 

Centrul economico-comercial şi politico-religios al geţilor din această zonă s-a aflat, fără îndoială, în 
aşezarea de la "D'aiaparte", apărată de un impresionant sistem de fortificaţii, în care s-au descoperit 
sanctuare, locuinţe, gropi, ca şi un bogat inventar (cercetări din 1922 V. Sîrbu, D. Şerbănescu, P. Damian). 

D. Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov (sec. IV p. Chr.). 
Doar în punctul Borovină s-a descoperit o locuinţă de suprafaţă, cu inventarul specific acestei culturi. 
E. Epoca prefeudală (sec. VI-VII). Deşi numărul complexelor nu este mare, doar o locuinţă la Cătălui şi 

2 bordeie la Şuviţa; a Hotarului, trebuie semnalată prezenţa acestora, atât din cauza rarităţii unor asemenea 
descoperiri, cât şi a faptului că s-au făcut observaţii asupra modului de construcţie a acestora, ca şi a 
cuptoarelor şi s-au întregit câteva borcane. 

F. Evul mediu timpuriu (sec. IX-XI). La Şuviţa Hotarului, Suharna şi Valea Coşarului s-au descoperit 
15 bordeie, 3 locuinţe de suprafaţă, 7 cuptoare şi 2 gropi. 
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Bordeiele, cu o excepţie, erau de formă ovală sau rotundă, cu diametre între 4,50 x 3,50 m şi adâncimi 
de 0,30 - 0,90 m; 11 bordeie aveau cuptoare din piatră de râu sau rocă, iar în 2 s-au găsit resturi de vetre 
portative. 

La locuinţele de suprafaţă, datorită distrugerilor, s-au putut face puţine observaţii - erau de formă 
rectangulară, iar în 2 s-au găsit resturile vetrelor portative. 

Cuptoarele, situate fie printre locuinţe, fie la marginea aşezării, erau de dimensiuni mari - lungimi de 
0,90 - 1,80 m, lăţimea de 0,60 - 1,50 m, iar înălţimile între 0,40 - 0,90, cu grosimea pereţilor de 0,05 - O, 15 m. 

Se poate semnala prezenţa la Şuviţa Hotarului, a unor materiale de construcţie de tip urban-apeducte, 
cărămizi, olane, dar ele n-au fost găsite în poziţie funcţională, ci numai în poziţie secundară, în bordeie sau 
în strat. 

Inventarul complexelor a fost, de obicei, sărac - vase ceramice, unelte şi ustensile. 
În privinţa recipientelor, borcanele de" tip Dridu", din argilă nisipoasă cu decor incizat, format din linii şi 

benzi orizontale sau în val, reprezintă aproape totalitatea vaselor. În rest, se mai adaugă câteva - oale, 
urcior, cană, străchini. 

Din cadrul uneltelor şi ustensilelor, este de semnalat numărul mai mare de râşniţe rotative şi numărul 
redus al pieselor din metal, os şi corn. 

Se poate afirma că prin condiţiile geo-climatice - cu relief variat, pământ mănos, resurse de apă şi bălţi -
zona Căscioarele a oferit comunităţilor umane posibilităţi favorabile de viaţă, o locuire intensă observându-se 
în trei epoci: eneolitic, La Teme şi evul mediu timpuriu. 

V. Sîrbu, Revista Bistriţei, 8, 1994, p. 25-33. 

16. CÂRCEA-VIADUCT, PIATRA-SAT, "VADUL CODRII", "NUCET" ŞI GHIDICl-"BALTA TAROVA I şi 
11", Jud. Dolj; Marin Nica, ISCU Craiova 

I. CÂRCEA VIADUCT. În cadrul secţiunilor XIV, XXVII - LXV, trasate în zonele centrale de est şi de vest 
ale aşezării s-au descoperit, stratigrafic, următoarele complexe arheologice: 

a. - gropi cu ceramică pictată din faza Cârcea li B - III A 
- Locuinţă 14 (L 14), de suprafaţă, cu pereţii groşi ornamentaţi şi incrustaţi, din prima etapă a fazei 

ceramice pictate policrom; 
- un lăcaş de cult cu ceramică şi o reprezentare antropomorfă (vas antropomorf) din ultima etapă a fazei 

ceramice pictate policrom (Cârcea III D); 
- 40 gropi menajere, lutării şi foarte puţine locuibile (bordeie) cu ceramică pictată din faza Cârcea III; 
- delimitarea şanţului de protecţie semicircular pe o distanţă de 250 m. 
b. - 14 locuinţe de suprafaţă (L 1 O - L24) cu un bogat inventar ceramic, unelte etc. din fazele Vincea

Dudeşti, fazele I - IV; 
- 50 gropi menajere, lutării şi bordeie cu o bogată ceramică fragmentară din fazele Vinca - Dudeşti I - IV; 
- un cuptor ritual şi alte trei de ars ceramică din ultimele două faze ale aspectului cultural Vinca -

Dudeşti; 

- mai multe vetre exterioare aparţinând aceluiaşi aspect cultural. 
c. - câteva gropi şi vetre cu ceramică tipică fazei Gumelniţa 
d. - locuinţă de suprafaţă cu vetre şi ceramică tipică culturii Cernavoda III; 3 gropi rituale cu inventar 

ceramic Cernavoda. 
e. - o locuinţă tip colibă cu 2 vetre şi ceramică tipică orizontului Gornea-Orleşti, de la începutul epocii 

bronzului mijlociu. 
- mai multe gropi menajere sau de provizii cu ceramică din toate fazele culturii Verbicioara. 
- 3 gropi rituale din prima fază a culturii Verbicioara. 
- identificarea şanţului de protecţie al aşezării culturii Verbicioara, în sectorul de nord-est; 
f. - trei locuinţe de tip bordei, daco-romane (sec. 11, III), una ovală iar celelalte două rectangulare; 
- două colibe, rectangulare, cu vetre şi resturi de chirpic şi fragmente ceramice tipice, din sec. li - III 

p.Chr., nivelul daco-roman 
- zece gropi de provizii în formă de clopot cu un bogat inventar ceramic daco-roman şi alte obiecte: 

râşniţe, piese de metal. 
- trei urne fragmentare cu resturi de oase incinerate. 
Majoritatea complexelor de locuire, mai ales podelele locuinţelor de suprafaţă descoperite în aşezarea 

neolitică de la Cârca "Viaduct", suprapun sau intersectează altele mai vechi oferindu-ne împreună cu 
ceramica şi alte obiecte, situaţiile stratigrafice cele mai fericite, cu ajutorul cărora s-a putut stabili evoluţia pe 
faze şi etape a grupului cultural Cârca cu ceramică pictată policrom, fazele li B - III A, III A, B, C şi D şi a 
grupului cultural Vinca-Dudeşti, fazele I-IV A, în strânsă corelaţie culturală şi cronologică cu culturile Dimini, 
Gradeşniţa, Karanovo li - V, Vinca A 1 - C2, Rast, cultura ceramicii liniare şi complexul cultural Dudeşti -
Vădastra. Dintre locuinţele de suprafaţă descoperite amintim locuinţa nr. 24 (1992) cu platformă de lut, 
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suspendată, aidoma celor descoperite în aşezarea vinciană de la Parţa. Conturul dreptunghiular cât şi 
dimensiunile, de 7 x 3 m, sunt indicate de gropile de pari, câte 7 pe laturile lungi şi 3 pe capetele locuinţei. 
Inventarul ceramic din locuinţă prezintă elementele culturale caracteristice grupului Szatmar al Culturii 
ceramice liniare. Locuinţa nr. 22 (1991), de formă rectangulară (8 x 7 m), cu o cămară de provizii amenajată 
din calupi de chirpici, prezintă similitudini cu locuinţele vinciene de la Divostin, în jurul cărora se aflau peste 
20 de vase, unele de mari dimensiuni şi numeroase râşniţe plasate în cele 4 colţuri. Sunt dovezi elocvente 
ale gradului înalt de dezvoltare a cultivării plantelor agricole în faza Vinca-Dudeşti III. (Fig. 1) 

Lăcaşul de cult cu mini altarul de piatră cu urme de arsură, închinat "zeiţei fecundităţii şi ocrotitoarea 
naşterilor", împreună cu cuptorul ritual conţinând 5 indivizi incineraţi, reprezintă manifestări spirituale unice în 
cadrul neoliticului sud-estic european. Pe baza ceramicii descoperită în numeroase complexe, inclusiv în 
şanţul de protecţie al aşezării Verbicioara de la Cârcea, se poate urmări geneza şi evoluţia acestei civilizaţii 
caracteristice Olteniei, pe parcursul a 4 faze. Locuinţele-colibe şi gropile bordeielor cu ceramică daco
romană prezintă prin ineditul lor un deosebit interes ştiinţific. 

li. PIATRA-SAT. "VADUL CODRII". În cadrul secţiunilor I - IX cercetate în aşezarea neolitică, de tip 
Boian faza Giuleşti, au fost decopertate resturile a 6 vetre care au aparţinut unor locuinţe de suprafaţă 
dispuse în două şiruri paralele, flancate în partea de est de o altă locuinţă de mari dimensiuni cu 4 vetre. În 
jurul lor s-au descoperit numeroase vase, reprezentări antropomorfe, râşniţe de dimensiuni variate şi unelte 
de silex din faza Giuleşti. Aşezarea neolitică Boian de la Vadul Codrii, cu stratul de locuire gros de 0,40 m şi 
înconjurată de un şanţ de apărare, a fost suprapusă şi deranjată de gropile a trei bordeie prefeudale (sec. 
VI) cu ceramică tipică lpoteşti-Cândeşti şi de o necropolă din sec.XVI (55 de morminte cu inventar constând 
din podoabe de argint şi monede de la sfârşitul secolului al XVI-iea). Au mai fost descoperite şi câteva gropi 
cu ceramică smălţuită, specifică secolului XIV. Caracteristicile ceramicii Boian descoperite în locuinţe şi în 
cele trei niveluri de locuire corespund celor trei etape ale fazei Giuleşti. (Fig. 28) 

III. PIATRA-SAT- "NUCET". În cadrul a 7 secţiuni săpate în aşezările neolitice de tip Boian (faza 
Giuleşti) şi Vădastra fazele I, III, IV din punctul "Nucet", situată la vest de aşezarea amintită mai sus, au fost 
descoperite mai multe complexe de locuire care se suprapun sau se intersectează. Aşezările neolitice au 
fost deranjate de complexele de locuire din perioada de tranziţie, cultura Cernavoda 111, de gropi şi cenuşare 
de la sfârşitul culturii Verbicioara şi din epoca fierului (cultura Basarabi) şi de numeroase gropi de bordeie 
medievale cu ceramică smălţuită din sec. XIV şi XVI. 

Este interesant de amintit că indivizii înmormântaţi în cimitirul menţionat mai sus provin din satul 
medieval (sec. XIV -XVI) din punctul "Nucet" care se află la 200 m faţă de necropola de la "Vadul Codrii". 
Studiul materialului arheologic din cele două aşezări neolitice amintite ne-au permis să tragem concluzia că, 
prezenţa comunităţilor Boian din faza Giuleşti de pe terasa dreaptă a Oltului coincide cu momentul de 
maximă expansiune teritorială a acestei civilizaţii, din Muntenia în sud-estul Transilvaniei şi Moldovei. Aşa se 
şi explică părăsirea aşezărilor vădăstrene de la Slatina "Crişan li", lpoteşti, Drăgăneşti-Olt, Fărcaşul de Jos, 
la sfârşitul fazei Vădastra I când se constată, pe baza ceramicii, o întrerupere de locuire în decursul fazei 
Vădastra li în aşezările amintite mai sus şi, mai ales, în punctul "Nucet". La începutul fazei Vădastra 111, 
datorită unor fenomene istorice greu de explicat în stadiul actual al cercetărilor, aria de locuire a 
comunităţilor Boian se restrânge în această zonă. Populaţiile vădăstrene revin în vechile aşezări de la 
Slatina şi Piatra-sat unde se constată în continuare o evoluţie liniştită până la sfârşitul fazei Vădastra IV, 
când o nouă presiune de tip Boian V dă naştere fenomenului de interferenţă culturală cu consecinţe pozitive 
în formarea primelor elemente eneolitice în această zonă. 

Situaţiile arheologice surprinse în cele două aşezări Boian şi Vădastra de la "Vadul Codrii" şi "Nucet" ne 
permit o nouă interpretare a relaţiilor cultural-cronologice dintre cele două civilizaţii - Vădastra şi Boian. 
Rezultatele săpăturilor arheologice de la Piatra-sat pun într-o lumină nouă problemele neoliticului mijlociu din 
această zonă cât şi cele din epoca bronzului şi ale fierului. 

IV. GHIDICI 
"BAL TA ŢAROVA" I. Săpăturile din anii 1984 - 1992 în necropola de incineraţie de lângă "Digul lui Milu" 

şi în aşezările de tip Gârla Mare de la Bistreţ - lşalniţa şi Vârtop, s-au soldat cu descoperirea a 37 de 
morminte de incineraţie (cu peste 100 de vase) şi 10 locuinţe de suprafaţă. Dintre locuinţe, 5 aparţin 
purtătorilor grupului cultural Gârla Mare (L 1, L2, L4 şi L6), 2 aspectului cultural Bistreţ-lşalniţa (L2, L9) şi alte 
trei hallstattului timpuriu, aspectul Vârtop (L7, L8, L 1 O), vezi planul general al aşezării. (Fig. 28). Stratul de 
locuire din cele trei aşezări care se suprapun: Gârla Mare, Bistreţ-lşalniţa şi Vârtop, nu depăşeşte grosimea 
de 0,80 m. El este discontinuu, caracteristic tuturor aşezărilor situate pe dune de nisip. În urma campaniei 
anului 1989, când au fost surprinse situaţiile stratigrafice cele mai clare, s-au putut stabili 4 nivele de locuire 
în aşezarea Gârla Mare, corespunzătoare a 4 faze de evoluţie, dintre care, ultima aparţine aspectului de 
trecere Bistreţ-lşalniţa la epoca fierului, aspect prezent şi în cadrul acestei aşezări. 

BALTA ŢAROVEI li. Un mic sondaj efectuat în această aşezare a dus la descoperirea unei singure 
locuinţe hallstatiene, de tip Vârtop, care suprapunea un strat de locuire de tip Gârla Mare, identic ca grosime 
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şi nivele de locuire cu cel din punctul amintit mai sus. 
Rezultatele cercetărilor din cele două aşezări Balta Ţarovei I şi li ne-au permis o nouă periodizare a 

grupului cultural Gârla Mare cât şi noi date despre tipul, modul de construire al locuinţelor şi, mai ales, 
dispunerea acestora în cadrul acestei aşezări. Suprapunerea celor două aşezări Gârla Mare şi Vârtop pune 
numeroase probleme legate, în special, de evoluţia organică a celor două aşezări şi culturi aducând noi 
contribuţii la geneza şi evoluţia celor două civilizaţii, Gârla Mare şi Vârtop. 

17. CHIPEREŞTI „LA ŢĂRUŞ", Corn. Ţuţora, Jud. laşi; Constantin lconomu, IA laşi 

Cercetări arheologice de salvare efectuate într-o aşezare Precucuteni III. A fost pusă în evidenţă o 
locuinţă cu platformă de lut cu dimensiunile de 8/4 m, cu axul lung orientat est-vest. Au fost descoperite 
fragmente ceramice tipice pentru această fază, idoli antropomorfi şi zoomorfi, unelte de silex. În săpătură a 
ieşit la iveală puţin material ceramic din prima şi a doua epocă a fierului. 

C. lconomu şi N. Ciudin, Cercetările arheologice din aşezarea precucuteniană de la Chipereşti-laşi, în 
Arheologia Moldovei, XVI, 1993, p.15-31. 

18. CONSTANŢA (TOMIS), Jud. Constanţa; 

I. STR. MUZEELOR nr. 14 (incinta tomitană), Zizi Covacef, MINAC 
În perioada august-septembrie 1991 s-a realizat o cercetare de salvare pe str. Muzeelor nr.14, în scopul 

eliberării de sarcină arheologică a spaţiului pe care urma să se construiască o casă parohială - Casa 
Parohială "Sf. Anton". Terenul care trebuia cercetat mai avusese cel puţin două construcţii anterioare: o 
Bancă Agricolă şi o clădire a Muzeului de Artă. Şi, dacă ultima construcţie a fost superficială în profunzime, 
cea anterioară a avut fundaţii care, în unele locuri, au mers până la adâncimea de 5 m. Am avut şansa ca în 
jumătatea vestică a spaţiului ce urma să fie construit, să găsim vestigii de la adâncimea de 2 m. În această 
parte am trasat patru secţiuni: I - pe direcţia N-S şi S; li -IV perpendiculare pe S.I. 

În centrul S.I s-au depistat trei nivele antice, cel mai vechi la adâncimea de 4 m, format din scoici mari şi 
nisip; următorul, un strat de culoare închisă, cu urme de arsură şi, ultimul, din nou un strat de scoici, mai 
mici, cu foarte puţin nisip. Pe aceste nivele au fost descoperite vârfuri de săgeată din bronz (s-au putut salva 
3 piese din 15 descoperite), ceramică pictată cu figuri roşii, dar şi cu figuri negre. Au apărut, de asemenea, 
numeroase fragmente de amfore: de Chios, de tip vechi cu gât umflat, databile în jurul a. 480 a. Chr., dar şi 
amfore cu manşon datate în prima jumătate a sec. IV a. Chr.; amfore de Thasos timpuriu, cu vopsea în jurul 
gâtului şi a torţii, adesea prelinsă pe corp, cu picior larg la bază şi Thasos de sec. IV a. Chr., precum şi 
amfore de Menda cu impresiuni digitale la baza terţilor. Pentru perioadele de până la era creştină, mai 
menţionăm o toartă ştampilată (grupa a IV-a, a.260-240, Astiunomu Aishinu Kallistenes) şi o monedă 
autonomă din sec. 11-1 a. Chr. 

În secţiunile li-IV au apărut fragmente de construcţii. Un prim zid apare la adâncimea de 2 m, orientat 
SSE-NNV; la acesta este adosat un altul, împreună având lăţimea de 2 m, fiind lucrate din pietre mari. 
Primul suprapunea un altul, care era realizat din piatră măruntă. Paralel cu acestea găsim fragmente dintr-un 
alt zid, rupt în două locuri, la a cărui refacere au fost utilizate fragmente sculpturale (am găsit un fragment 
dintr-un fus de coloană, tăiat transversal, utilizat la baza zidăriei). 

La distanţa de 7 m de S.IV, spre V, a fost descoperit la adâncimea de 2,80 m, un zid din piatră de 
dimensiuni mici, orientat E-V; spaţiul în care a fost văzut (un şanţ îngust de 0,50 m, realizat pentru o 
subzidire) şi adâncimea la care a apărut, nu au permis însă să constatăm grosimea acestui zid. 

Considerăm rezultatele acestei cercetări de salvare deosebit de importante. În primul rând cantitatea 
mare de material, mai cu seamă de epocă greacă şi elenistică, ne oferă noi date despre dezvoltarea 
Tomisului în aceste epoci; apoi, raportarea fragmentelor de ziduri la celelalte, depistate cu diverse prilejuri în 
zonă (cercetări organizate şi săpături de salvare),completează imaginea constructivă a Tomisului. Pe de altă 
parte stratigrafia punctului, se racordează perfect cu aceea din săpăturile realizate în Parcul Catedralei, cele 
de lângă Muzeul Jalea (ambele pe strada Muzeelor; al doilea punct cercetat în 1986-1987) şi cu cele de pe 
strada N. Titulescu (1986-1987). 

li. ZONA NECROPOLELOR ORAŞULUI TOMIS, Mihai Bucovală, MINAC 
Între anii 1983-1992, lucrările de interes edilitar au permis efectuarea de sondaje şi cercetări de salvare 

în perimetrul necropolelor de epocă romană şi romano-bizantină din Tomis. 
Au fost identificate şi recuperate aproape 500 de morminte, datate, în principal, în sec. li, III şi IV p. Chr., 

care au permis obţinerea de informaţii noi referitoare la rit şi ritual, întinderea şi datarea necropolelor, etc. 
În cele ce urmează, ne vom referi succint la descoperirile cele mai importante din această categorie.· 
1. Tomis - perimetrul de S-V al oraşului, pe malul mării, între taluzul acesteia şi str. Traian (fundaţia 
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blocurilor K1 şi K2) 1
• 

2. Necropolă din sec. li-IV p. Chr. 
3. Au fost cercetate 106 morminte (105 de inhumaţie şi 1 de incineraţie), din care s-a recuperat un bogat 

material arheologic (ceramică, metal şi sticlă). 
4. Importanţa deosebită a descoperirii acestui lot de morminte: 
- identificarea unui mormânt colectiv (mai exact a unui mormânt de inhumatie, din care s-au recuperat 

40 de cranii), databil în sec. IV p. Chr.2 

- recuperarea unui număr de cca. 20 amfore cilindrice de mare capacitate ("torpilă") pe cum şi a altor 
două tipuri de amfore cilindrice (de talia mică şi mijlocie), datate cu monedă în sec. IV p. Chr., despre care 
avem astfel mărturii circumstanţate, suplimentare, despre locul lor de origine, întrebuinţare şi datare3

• 

1988 
Strada Traian - Curtea Complexului Alimentar Egreta (spre capătul dinspre gară al străzii). 
- cavou - hypogeu de familie, paleocreştin (sec. IV p. Chr.), pictat". 
- cavou cu orientare E-V, compus dintr-un culoar de acces (dromos), având lungimea de 3,65 m, lăţimea 

de 1,46 m, prevăzut cu scară lucrată din lespezi mari de calcar şi încăperea funerară propriu-zisă, cu 
dimensiunile 6,30 m lungime, 3,90 m lăţime şi 2,90 m înălţime. 

Profanat din antichitate, bolta distrusă şi prăbuşită în interior. Singurul obiect întreg recuperat, un vas 
miniatural de argint, tripod, cu ştampilă de producător, quasi-ilisibilă. 

Pictura păstrată (consolidată şi restaurată parţial de o echipă de specialişti de la Centrul de Pictură 
Murală Romană de la Paris-Soissons, condusă de directoarea instituţiei Alic Barbet, în cursul anilor 1994-
1995) cuprinde atât scena clasică, "păgână", a banchetului funerar, cât şi siluetele a două personaje cu 
nimb în jurul capului şi mâinile deschise în semn de rugă, motiv clasic paleocreştin. 

Importanţa monumentului rezultă tocmai în împletirea acestor motive figurate, clasice, păgâne şi 
creştine, ca martor preţios al răspândirii creştinismului începând cu sec. IV p. Chr. 

1988 (februarie) 
Constanţa - str. Traian, complex comercial 
- cavou de familie construit în sec. IV p. Chr. 
Profanat din antichitate, bolta precum şi intrarea distrusă în totalitate. 
- cameră cu pereţi zidiţi şi tencuiţi, având dimensiunile: 3,05 m lungime, 2,02 m lăţime; în interior trei 

laviţe - paturi, dintre care una construită ulterior; Inventarul funerar compus din 8 unguentarii de sticlă şi 3 
opaiţe de ceramică, datate în sec. VI p. Chr., ceea ce pune problema utilizării îndelungate a acestui mormânt 
de familie. 

Descoperire publicată în anuarul muzeului constănţean, Pontica5
• 

1988 (decembrie) 
Constanţa - B-dul Mamaia, colţ cu str. Moldovei. 
- mormânt de inhumaţie cu lespezi de calcar - începutul sec. III p. Chr.; intact. 
Mobilier funerar de mare valoare, printre care: 
- bijuterii din aur (cercei, colier cu pietre scumpe, inel cu gemă artistic lucrată, foiţe funerare), ustensile 

de argint (ac de păr şi oglindă cu mâner, importată din Gallia, piesă unică până acum în ţară). 
- vase de sticlă şi ceramică, întregi; 
- opaiţe ceramice diferite, printre care unul cu ştampila meşterului Markos. 
Descoperirea a fost publicată în revista Dacia, nr. XXXV, 1991 6

• 

1991 (octombrie - decembrie) 
Constanţa, str. Traian - fundaţia noului sediu al Băncii Comerciale 
- necropolă romană (sec. 11-111 p. Chr.), plasată spre taluzul golfului de odinioară al mării, identificată şi 

precizată în urma cercetării noastre. 
Au fost descoperite 45 morminte de inhumaţie, încadrate în 4 tipuri diferite şi a fost recuperat un bogat 

inventar din ceramică, metal şi sticlă, dintre care unul cu valoare de unicat (amforetă ovoidală de sticlă). 
Descoperirile au fost publicate în anuarul muzeului, Pontica, XXIV, 1991 p.185-2367

• 

1992 (iulie-septembrie) 
Constanţa, B-dul I.G. Cuca, colţ cu str. C. Brătescu 
- necropolă romană şi romano-bizantină, neidentificată până la cercetările noastre. 
Au fost descoperite 45 morminte de inhumaţie, dintre care 43 practicate în sec. 11-111, unul în sec. V şi 

ultimul în sec. VI. 
Au fost recuperate numeroase vase din ceramică şi sticlă, precum şi, lucru remarcabil, catarama şi 

elementele decorative ale unui centiron militar, databil în sec. VI - începutul sec. VII p. Chr. 
Descoperirile au fost publicate în revista Pontica, XXV, 1992.8 

1. M. Bucovală, Cecilia Paşca, Pontica XXI-XXII, 1988-1989, p.123-164; 2. Idem, p.142; 3. Ibidem, 
p.141-142 şi 149; 4. Studiul referitor la acest obiectiv, realizat de M. Bucovală (pentru partea de arh~ologie) 
şi Alix Barbet (pentru pictură), va fi publicat în anul 1996 într-o publicaţie franceză de specialitate; 5. M. 
Bucovală, Pontica, XXVI, 1993, p. 207-213; 6. M.Bucovală, Decouvertes recentes dans Ies necropoles de 
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Tomis (I-e partie), Dacia, N.S., tome XXXV, 1991, p.189-201; 7.M. Bucovală, C. Paşca, Descoperiri recente 
în necropola de S-V a Tomisului, Pontica XXIV, 1991, p.185-236; 8. M.Bucovală, C. Paşca, Cercetări în 
necropola romană de V a Tomisului, 1992, Pontica-XXV, 1992, p.241-272. 

III. NECROPOLELE TOMISULUI ZONA "EXTRA MUROS", Virgil Lungu, Constantin Chera, MINAC 
Săpăturile arheologice de salvare dintre anii 1983-1992 din Constanţa, zona "extra muros•, au făcut 

posibilă delimitarea în timp şi spaţiu a mai multor necropole aparţinând anticului Tomis. Dacă pentru 
încadrarea lor cronologică nu pot fi ridicate obiecţii, în schimb plasarea şi delimitarea lor în spaţiu este în 
mare parte arbitrară şi relativă. Aceasta pentru că necropolele nu au fost săpate sistematic şi exhaustiv, 
datorită exigenţei oraşului modem care le suprapune. Pe de altă parte, săpăturile de salvare mai noi, au 
identificat foarte multe morminte în zone mult mai îndepărtate de zidul de incintă, ceea ce ar putea ridica, în 
mod justificat, problema dacă nu cumva acestea fac parte din necropole ce nu sunt pendinte de Tomis, ci de 
vreo aşezare aflată în teritoriul rural tomitan, cum ar fi de pildă vicus TURIS MUCA. .. 

Deşi s-au făcut paşi importanţi pe aria cercetării necropolelor tomitane, totuşi delimitarea lor în timp şi 
spaţiu rămâne, în stadiul actual al cercetărilor, un deziderat, dacă nu chiar o problemă insolubilă. 

Săpăturile de salvare întreprinse pe o arie largă, cuprinzând cândva perimetrul necropolelor tomitane de 
epocă elenistică, romană şi romano-bizantină, au evidenţiat un mare număr de complexe funerare (cca. 
200). Prezentarea lor exhaustivă, cantitatea şi varietatea inventarului funerar, problematica degajată (tipul 
complexelor funerare, ritul şi ritualul, inventarul funerar), cât şi multe alte aspecte ar necesita un spaţiu 
imens. 

19. COSĂUŢI, r. Soroca, R. Moldova; (1983-1990) Ilie Borziac, Institutul de Arheologie a A.S. a R. Moldova 

Cercetările în staţiunea din paleoliticul superior cu mai multe niveluri de locuire Coşăuţi, situată la 500 m 
spre Nord-Vest de satul Coşăuţi, pe terasa a li a malului drept al Nistrului, au început în 1981 şi au continuat 
timp de 10 campanii anuale de cercetare, fiind întrerupte în 1991-1993 din lipsa mijloacelor financiare şi 
reluate în 1994 şi 1995. Staţiunea este un obiectiv pluristratigrafic de o importanţă europeană datorită 
faptului că aici, de la nivelul actual al terenului şi până la adâncimea de 14,20 m au fost depistate 21 niveluri 
de locuire gravetiană, în situ, extrem de bogate în materiale litice, faunistice, ateliere de prelucrare a silexului 
şi complexe de locuire, datate între 21 până la 1 O mii ani a.Chr. Toate nivelurile de locuire sunt despărţite 
unul de altul de niveluri litologice, arheologic sterile, fapt ce da posibilitatea de a cerceta staţiunea fără 
primejdia de a amesteca materialele arheologice. Secvenţa impunătoare a depunerilor din cuaternarul tardiv 
oferă posibilitatea cercetărilor din punct de vedere geologic pe parcursul a peste 1 O mii ani, de a delimita 
exact locul fiecărui nivel de locuire în contextul schimbărilor climaterice din cuaternarul tardiv, de a studia 
staţiunea, utilizând metodele interdisciplinare de cercetare. 

Cercetări arheologice. Pe parcursul campaniilor amintite au fost studiate nivelurile 1 a, 1 b, 1 c în 
peretele secvenţei carierei de pe locul staţiunii (doar identificate şi obţinute unele materiale arheologice 
neînsemnate), de pe suprafaţa carierei în jos prin săpături sistematice au fost studiate nivelele 1 (230 metri 
pătraţi), 2a, 2b şi 2c (220 metri pătraţi), 3a, 3 şi 3b(140 metri pătraţi), 4 (124 metri pătraţi), 5 (62 metri 
pătraţi), 6a, b, c, d (32 metri pătraţi), 7,8,9 şi 1 O (14 metri pătraţi).Nivelele inferioare au fost cercetate prin 
intermediul a 3 sondaje adânci, care au fost săpate până la baza (soclul) terasei. Pe parcursul cercetărilor au 
fost depistate peste 50 mii piese din silex, peste 20 mii resturi faunistice. În diferite niveluri de locuire (1-6d) 
au fost depistate 22 complexe de locuire, ce reprezintă urmele unor locuinţe de suprafaţă de forme ovale ori 
circulare cu vetre de foc în centru (uneori şi cu vetre de foc la presupusele intrări), uneori mărginite de pietre 
de calcar, gresie ori de gropi. În afara complexelor de locuire au fost depistate peste 40 vetre de foc (unele 
cercetate doar parţial),peste 70 de mici ateliere de prelucrare primare şi secundară a silexului. Resturile 
faunistice sunt reprezentate în special de renul polar (60-70 % din numărul lor total), de mamut, bizon, cal, 
vulpe, câinele domestic, lup, etc. Printre piesele din corn, fildeş, os (care sunt în număr de peste 300) sunt 
ace, brăţări, pandantive, săpăligi, vârfuri de săgeţi şi lance, harpoane, piese din os cu ornament, marjele din 
dinţi de animale etc. Materialul arheologic foarte bogat şi variat documentează etapa tardivă a gravettianului 
oriental din zona estică a Carpaţilor. 

Caracteristici radiometrice. Pentru perioada respectivă, pentru diferite niveluri de locuire au fost 
obţinute 16 date de radiucarbon (laboratoarele din Moscova, Petersburg, Novosibirsc şi Takson, Arizona, 
SUA). Conform datelor căpătate, nivelurile de locuire se plasează, în timp, de la 21 la 1 O mii de ani, a. Chr. 
Pentru unele niveluri au fost căpătate şi 4 date TL, care completează datele de radiucarbon. În campaniile 
1994-1995 din staţiune au mai fost recoltate peste 30 mostre de cărbune de lemn şi oase (în special pentru 
nivelurile inferioare), care au fost plasate pentru datare la laboratorul din Grăningen (Olanda). 

Cercetări palinologice. Pe parcursul cercetărilor S. Medianik (Institutul de Geografie a A.S. a R. 
Moldova) a recoltat peste 90 mostre de sol, pe baza cărora a alcătuit spectrul palinologic al întregii secvenţe 
a terasei. Rezultatele căpătate vin să confirme schimbările paleoclimaterice în etapa cuaternarului tardiv în 
zona Nistrului Mijlociu. 
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Cercetări geologice. Au fost efectuate de O. Adamenco şi în ultimii 2 ani de către Paul Haezaertz 
(Institutul Regal de Ştiinţe Naturale, Bruxelles, Belgia). În secvenţa depunerilor din staţiune au fost 
determinate peste 62 diviziuni litologice, care, conform recentelor observaţii a lui Paul Haezaertz pot fi 
incluse în peste 16 cicluri climaterice distinctive (integre sau reduse de spălări de suprafaţă). S-a stabilit, că 
nivelurile de locuire, în nici un caz, n-au coincis cu depunerile grosiere(calcar fărâmiţat, pietriş). 

Cercetări malacologice. Pe parcursul cercetărilor M. Volosina (Institutul biologie a A.S. a R. Moldova) 
şi A. Prepeliţă(lnstitutul de Geografie a A.S. a R. Moldova) au studiat moluştele terestre din depunerile de pe 
locul staţiunii. A fost determinată o biocenoză a moluştelor terestre (care sunt un important indicator al 
climei), caracteristică pentru fazele reci, continentale ale cuaternarului tardiv. 

Cercetări antracologice. În ultimele campanii de cercetări, datorită prezenţei în diferite niveluri a 
cărbunelui de lemn, au fost întreprinse cercetări pentru determinarea speciilor de arbori, utilizaţi la staţiune 
drept compustibil. Cercetările au fost efectuate de către F. Damblon (Institutul Regal de Ştiinţe Naturale, 
Bruxeles, Belgia). În prealabil, au fost determinate speciile de pin, brad, mesteacăn, specii adaptate la 
condiţiile climaterice aspre din ultima fază a glaciaţiunii cuaternare. 

Cercetări sedimentologice. Aceste cercetări, incluse în cadrul celor geologice, au fost efectuate de 
Paul Haezaertz. Au fost recoltate peste 120 mostre de sol din fiecare nivel litologic, pentru a determina 
componenţa şi geneza depunerilor din perimetrul staţiunii. Mostrele sunt în curs de prelucrare. 

Cercetări paleogeografice. Caracterul landsaftului de pe locul staţiunii şi din împrejurimi, formele de 
relief, modul lor deformare, concordanţa diferitelor terase ale Nistrului din zonă au fost studiate de către K. 
Mihailescu (Institutul de Geografie a A.S. a R. Moldova). S-a stabilit, că în zona staţiunii sunt prezente în 
relief terasa I şi li a Nistrului, remaniate la extremitatea lor de nord-vest de conul de aluviu al râuleţului, ce 
se varsă aici în Nistru. 

Paralel cu aceste cercetări, materialele staţiunii (unele piese din gresie, şist lutos, alte roci de piatră, 
ocrul) au fost studiate în unele laboratoare a Institutului de geologie a A.S. a R. Moldova. 

Cercetările de la Cosăuţi au permis descoperirea unui mormânt din paleolitic (nivelul 2b), a unui copil (3-
4 ani) în poziţie chircită, la marginea unui complex de locuire. De altfel, acesta este primul mormânt din 
paleolitic descoperit în spaţiul românesc. 

De asemenea, este necesar să menţionăm, că, printre piesele de artă paleolitică descoperite în diferite 
niveluri de locuinţe a staţiunii se numără o figurină feminină, o figurină zoomorfă (o bovină), un pandantiv cu 
ornament punctiform adâncit, confecţionate din mamă, plăci-galete din gresie, cu imagini incizate pe 
suprafeţele plate. 

Staţiunea Cosăuţi, prin modul de păstrare a nivelelor de locuire, prin bogăţia materialelor arheologice, 
inclusiv a celor din os, corn, fildeş, a pieselor de artă paleolitică, se plasează printre cele mai importante 
staţiuni paleolitice, nu numai de la est de Carpaţi, dar şi din întreaga Europă. Cercetările interdisciplinare vin 
să întregească valoarea ei, ca obiectiv ştiinţific. S-a preconizat, ca pe viitor, materialele descoperite să fie 
inserate într-o lucrare monografică. Cu părere de rău menţionăm lipsa mijloacelor financiare, fapt ce 
îngreunează finalizarea lucrărilor şi îngreunează cercetarea pe suprafeţe mari, a nivelurilor inferioare de 
locuire. 

20. COTU MORII, ,,TELEACA" sau „LUTĂRIE", Com. Popicani, Jud. laşi; Constantin lconomu, IA laşi 
(1985); Săpături arheologice de salvare 

Staţiunea era cunoscută anterior prin cercetări de suprafaţă, descoperiri ocazionale şi un sondaj 
efectuat în 1982. 

Au fost puse în evidenţă resturi de locuire de la sfârşitul epocii bronzului, cultura Noua I şi patru 
morminte de incineraţie în urnă de tip Corlăteni-Chişinău datate în Ha 8. În malul lutăriei au ieşit la 
iveală şi alte gropi de morminte distruse, cu groapa în formă de clopot. De asemenea, a fost cercetată 
arheologic o groapă de bordei de formă rectangulară, în a cărei umplutură a ieşit la iveală material geto
dacic din a doua epocă a fierului, suprapusă de un cuptor cu vatră şi boltă de lut ars. Aşezarea La Tene a 
fost datată în secolele VI-V a.Chr. 

C. lconomu şi M. Tanasachi, Descoperirile arheologice din necropola hallstatiană timpurie de la Cotu 
Morii - laşi, în Arheologia Moldovei, XV, 1992, p. 23-44. 

21. DAMIENEŞTI, Jud. Bacău; Ioan Mitrea, MJI "Iulian Antonescu• Bacău 

În anii 1983-1986 s-au efectuat cercetări sistematice într-o necropolă carpică din satul Dămieneşti, 
Judeţul Bacău. 

Necropola din punctul "La Tomiţă", situată în marginea de est a satului, în stânga şoselei Bacău-Brad
Călugăreni, a fost descoperită întâmplător în 1976, cu prilejul unor lucrări de interes obştesc. Cu ocazia 
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acelor lucrări au fost descoperite 19 morminte de incineraţie în urne 1• Prin săpăturile sistematice au mai fost 
descoperite încă 49 de morminte, deci în total sunt 68 de morminte. 

Din cele 68 de morminte descoperite în necropola plană de la Dămieneşti, 67 sunt morminte de 
incineraţie, iar un mormânt este de inhumaţie. Singurul mormânt de inhumaţie (M39), aparţinând unui copil, 
depus cu faţa în sus, orientat N-S, având pe umărul stâng o fibulă din bronz de tip carpic2

, atestă caracterul 
biritual al necropolei de la Dămieneşti. 

Din cele 67 de morminte de incineraţie, 62 aparţin categoriei mormintelor de incineraţie în urne cu, sau 
fără, capac, iar 5 categoriei de morminte de incineraţie în groapă simplă. Nu s-au întâlnit suprapuneri sau 
întretăieri de morminte, fapt ce presupune că în vechime, vor fi existat semne de recunoaştere a 
mormintelor, constând din simple movile de pământ, bolovani sau chiar din lemn. Gropile mormintelor de 
incineraţie în urne aveau o formă rotundă sau uşor ovoidală în plan orizontal. În plan vertical deseori erau 
tronconice şi mai rar cilindrice. Diametrul gropilor era direct proporţional cu diametrul maxim al urnelor, 
depăşind cu O, 15-0,25 m diametrul acestora. Adâncimea gropilor varia intre -0,38 m (la M32) şi -0,90 m(la 
M28). Datorită faptului că multe urne au fost depuse la mică adâncime, gura acestora şi capacul, au fost 
deranjate şi deseori distruse. Majoritatea urnelor au avut capace, constând din castroane şi străchini 
(fig.1/7), mai rar fructiere (fig.1/4), sau capace special confecţionate la roată (fig. 1/1). 

Ca urne s-au folosit frecvent vase lucrate la roată (fig.1 /1, 19) şi mai rar vase ovoidale lucrate cu mâna. 
Din totalul urnelor lucrate la roată, 70% sunt de culoare cenuşie. În câteva cazuri drept urne s-au folosit şi 
amforete. În urnele la care capacele au fost bine fixate s-au găsit mai multe oase. S-a putut constata că 
resturile de la rugul de incinerare erau adunate cu grijă şi se puneau în urnă într-o anumită ordine. 
Fragmentele de craniu şi oasele mai mari se puneau pe fundul urnei. În cele mai multe cazuri obiectivele de 
inventar erau depuse între oasele din mijlocul urnei. 

Urnele erau depuse în poziţie verticală, pe mijlocul gropii. În patru cazuri s-au găsit câte două urne într-o 
groapă (M20, M33, M56 şi M60) fiind vorba de morminte duble. O situaţie aparte o reprezintă complexul 
format din cinci urne (de la M46 la M50), fiecare urnă conţinând resturile incinerate ale unui singur individ3

• 

Deocamdată acest complex constituie un unicat în aria lumii dacilor liberi. În urne, pe lângă oase, piese 
vestimentare şi podoabe, s-au găsit şi alte obiecte, precum o căniţă, lucrată la roată, cenuşie, în M33 sau un 
ac din fier în M28. La Văleni s-au găsit 11 ace de cusut, din care 1 O în morminte din faza a doua a 
necropolei4

• 

Mormintele de incineraţie fără urne, (M29, M54, M63, M64 şi M66), au oasele calcinate depuse într-o 
groapă, rotundă, tronconică, mai mult sau mai puţin adâncă. Inventarul acestor morminte este foarte sărac, 
pe lângă puţine oase calcinate, se mai găsesc mici fragmente ceramice, mărgele, cărbuni. 

Nu s-au găsit resturile rugurilor de incinerare. Probabil acestea vor fi fost în afara perimetrului 
necropolei. 

Inventarul aflat în necropola de la Dămieneşti este bogat, divers şi în general bine păstrat. Un loc aparte 
îl ocupă ceramica, reprezentată prin urne şi capace. Vasele borcan lucrate cu mâna, de formă alungită, 
deseori ornamentate cu brâie în relief simple sau alveolate, au folosit drept urne la mai multe morminte 
(cca.10%). Majoritatea vaselor, folosite ca urne şi capace, au fost lucrate la roată (fig. 1/1,4,7,19), dintr-o 
pastă bună. Majoritatea au o culoare cenuşie, nelipsind categoria vaselor de culoare roşie-cărămizie. Forma 
vaselor folosite drept urnă este de o mare varietate, de la cele care au corpul aproximativ sferoidal, până la 
cele piriforme, ovoidale, bitronconice. Drept urne s-au folosit şi castroane mari cu trei torţi (fig.1 /1 ), special 
confecţionate cu tot cu capac. Drept capace s-au folosit castroane (fig. 1/7), fructiere (fig. 1/4) sau capace 
special confecţionate (fig. 1 /1) 

Din categoria ceramicii de import menţionăm câteva fragmente din amfore romane. Între obiectele de 
inventar amintim că s-au găsit mai multe fibule. Majoritatea sunt din bronz (fig. 1/2,5, 14), dar nu lipsesc 
exemplarele din fier. Fibulele din bronz de la Dămieneşti îşi găsesc analogii în grupa fibulelor de tip carpic5

, 

majoritatea încadrându-se în secolul al III-iea p.Chr. 
Din seria obiectelor de podoabă menţionăm cerceii din argint, lucraţi în tehnica filigranului, de tipul celor 

circulari cu placă, bogat ornamentaţi cu granulaţii (fig.1 /3), pandantivii coşuleţ (fig. 1 /6, 11 ), perlele pandantiv 
în formă de butoiaşe (fig. 1 /16).Pandantivii coşuleţ, ca şi perlele, au fost confecţionaţi tot din argint în tehnica 
filigranului. 

Tot din argint s-au confecţionat verigi, folosite probabil drept cercei (fig.1/9). Din bronz s-au confecţionat 
brăţări ( fig.1 /8) şi verigi (cercei?) (fig. 1 /1 O). 

În morminte s-au găsit numeroase mărgele din sticlă, cornalină şi calcedoniu (fig. 1 /12, 15, 17, 18, 20-
22). Inventarul descoperit în necropola de la Dămieneşti îşi găseşte numeroase analogii în alte necropole 
carpice6, şi în primul rând în marea necropolă de la Văleni7. Analiza inventarului descoperit la Dămieneşti, 
atributele intrinseci ale acestui inventar, precum şi analogiile cu descoperirile din alte necropole carpice, ne 
determină să încadrăm această necropolă în faza târzie a culturii carpice, într-o etapă cronologică situată 
între ultima parte a secolului al II-iea p. Chr. şi a doua jumătate asecolului al III-iea p. Chr. Foarte probabil 
majoritatea mormintelor datează de la mijlocul secolului al III-iea p. Chr., vreme în care carpii au cunoscut nu 
numai apogeul puterii lor politico-militare, dar şi apogeul civilizaţiei lor8. 

29 

https://biblioteca-digitala.ro



1Ioan Mitrea, Carpica, XIV, 1982, p. 65-79; 2 Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, p.100-101 şi 
ilustraţia corespunzătoare; 3 Ioan Mitrea, SCIVA, 39, 1988, 4,p. 369-380; 4 Ion Ioniţă, Vasile Ursachi, Văleni. 
O mare necropolă a dacilor liberi, laşi, 1988, p. 59, 88; 5 Gh. Bichir, op. cit. p. 100-101 şi ilustraţia 
corespunzătoare; 6 Ibidem, passim; 7 Ion Ioniţă, Vasile Ursachi, op. cit., passim; 8 Ioan Mitrea, Carpica, XX, 
1989, p. 149-192 

22. DAVIDENI, Jud. Neamţ; Ioan Mitrea, MJI Bacău 

În aşezarea din secolele V-VII de la Davideni, Ţibucani, punctul "La lzvoare-Spieşti", s-au efectuat 
cercetări sistematice într-o primă etapă între anii 1970-19791

• După o întrerupere, între anii 1980-1985, 
cercetările au fost reluate începând cu 1986 şi continuate prin campanii anuale. 

În perioada 1986-1992 a mai fost cercetată o suprafaţă de peste 7000 m.p., în care au fost dezvelite 
încă 30 de locuinţe, notate, în continuare, de la L25 la L54. Pe lângă locuinţe s-au găsit şi alte anexe 
gospodăreşti, în primul rând cuptoare din lut în aer liber şi gropi menajere. 

Cele 30 de locuinţe sunt de tipul celor cu podeaua mai mult sau mai puţin adâncită faţă de nivelul de 
construcţie, cu o singură încăpere, suprafaţa variind între cca. 1 O şi 24 m.p. Pereţii locuinţelor erau construiţi 
din bârne lutuite, iar acoperişul de regulă în două pante, realizat din pari acoperiţi cu stuf şi alte resturi 
vegetale. În multe cazuri s-au surprins gropi de la furcile care susţineau pereţii şi acoperişul. Deseori s-a 
surprins şi intrarea în locuinţe, care de regulă se afla în partea opusă gurii instalaţiilor pentru foc. 

În toate locuinţele s-au găsit câte una, două, sau chiar trei instalaţii pentru foc, constând din cuptoare 
din pietre, cuptoare din lut, de regulă cotlonite în peretele gropii bordeiului şi vetre simple din pământ şi 
bolovani de râu. 

Cuptoare din lut, cu diametrul de cca. 1 m, cu bolta înaltă faţă de vatră de cca. 0,20-0,30 m, folosite în 
primul rând pentru copt pâine, de tipul celor aflate în locuinţe, s-au găsit şi în spaţiul dintre locuinţe, sunt aşa 
numitele cuptoare "în aer liber". În unele locuinţe s-au găsit laviţe din lut cruţat. 

Unele locuinţe erau dispuse în linie, probabil de-a lungul unor poteci, dar se observă şi gruparea "în 
cuiburi" aparţinând probabil unor familii înrudite. 

În ansamblul inventarului descoperit, un loc important îl ocupă ceramica lucrată cu mâna şi la roată. 
Predomină ceramica lucrată cu mâna. Este vorba în primul rând de vase borcan (fig. 1 /1) şi tipsii (fig.1 /11) 
de factură autohtonă. 

Alături de ceramica lucrată cu mâna de tradiţie şi factură autohtonă, în multe locuinţe s-a găsit şi o 
categorie ceramică ce se dovedeşte a fi de factură slavă. Este vorba de vase borcan confecţionate dintr-o 
pastă grosieră, cu fundurile îngroşate, având gura tăiată aproape drept şi uşor trasă în interior2. Ceramica 
slavă se întâlneşte la Davideni numai în complexele mai târzii, respectiv din a doua jumătate a secolului al 
Vl-lea şi prima jumătate a secolului al VII-iea. Prezenţa acestei categorii ceramice şi a altor obiecte, între 
care menţionăm o fibulă "digitată" zoomorfică (fig. 1/3), prima de acest fel din spaţiul vechii Dacii, pe care am 
numit-o fibulă "digitată" zoomorfică de tip Davideni, dovedeşte că unele grupuri de slavi3, desprinse din 
"fracţiunile de triburi slave" ce migrau spre Dunărea de Jos, au intrat în contact cu populaţia autohtonă. Creat 
în atelierele goto-bizantine din Crimeia, acest tip de fibulă a fost vehiculat în regiunile noastre, în primul rând, 
de aceste grupuri de slavi aflate în migraţie. 

Alături de ceramica autohtonă lucrată cu mâna este prezentă şi ceramica lucrată la roată. Este vorba de 
vase borcan, de diferite mărimi, (fig. 1/4) confecţionate dintr-o pastă mai bună, nisipoasă, ornamentate cu 
striuri drepte, caneluri sau striuri vălurite. 

intre alte obiecte de inventar, precum cuţite (fig. 1/6), ace din os (fig. 1/8-9), piepteni cu dinţi bilaterali 
(fig. 1 /1 O), fusaiole(fig. 1 /12, 13), catarame, gravoare, cercei cu capătul îngroşat (fig. 1 /7), vetre mari 
"portative" etc., menţionăm prezenţa unor obiecte de factură bizantină cu o semnificaţie deosebită. intre 
acestea amintim o fibulă de tip romano-bizantin, descoperită în L51, realizată prin turnare din bronz, având 
pe arc incizat un cap uman cu nimb, element desigur creştin(fig.1/2). În locuinţa L52 s-a găsit o linguriţă din 
bronz (fig. 1/5), având găvanul cu numeroase perforaţii. Piesa a putut folosi pentru împărtăşanie. Alături de 
alte obiecte de caracter paleocreştin, descoperite la Davideni mai înainte, între care o cruciuliţă din bronz de 
tip Malta şi un tipar pentru turnat cruciuliţe4, noile descoperiri, precum fibula şi linguriţa din bronz, vin să 
susţină caracterul creştin al comunităţii de la Davideni încă din secolul al Vl-lea p. Chr. 

Pe baza observaţiilor stratigrafice şi analizei atributelor intrinseci a materialelor descoperite, în evoluţia 
aşezării de la Davideni, din secolele V-VII, s-au putut delimita două etape: o primă etapă, care îşi are 
începuturile în ultimele decenii ale secolului al V-lea, cuprinde şi prima jumătate a secolului al Vl-lea. A do_ua 
etapă, din evoluţia aşezării, poate fi situată între mijlocul secolului al Vl-lea şi sfârşitul secolului al VII-iea. ln 
a doua etapă alături de materialele de factură autohtonă îşi fac apariţia şi materialele de factură slavă, în 
primul rând ceramica de tip korceak. intre cele două etape există o perfectă continuitate, asigurată, în primul 
rând de comunitatea autohtonă ce a trăit aici. 

Comunitatea care a locuit la Davideni în secolele V-VII, o comunitatea sătească, autohtonă, încreştinată 
încă din prima jumătate a secolului al Vl-lea d. Chr., având legături cu lumea şi civilizaţia bizantină, precum 
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şi cu lumea slavă, se ocupa cu activităţi specifice unor comunităţi sedentare, respectiv cultivarea pământului 
(dovadă resturile de pleavă, tăviţele din lut, tăvile mari "portative", fragmente de râşniţă, cuptoarele pentru 
copt pâine, uneltele agricole din fier etc.), creşterea animalelor, vânatul şi pescuitul, dar şi cu practicarea a 
numeroase meşteşuguri de la cele legate de prelucrarea lemnului, a lutului, a firelor de lână, a metalelor etc. 

Legat de prelucrarea metalelor amintim cuptoarele pentru redus minereul de fier, tiparele, creuzetele, 
gravoarele, zgura şi fragmentele de lupe din fier, precum şi numeroasele obiecte din fier. 

Comunitatea sătească de la Davideni din secolele V-VII era organizată, probabil, într-o obşte teritorială, 
obşte care putea fi in centrul unei "romanii populare" constituită încă din secolul al Vl-lea d. Chr., în regiunea 
de pe malul drept al cursului mijlociu al râului Moldova. 

1. Ioan Mitrea, Memoria Antiquitatis, 11, 1970, p. 345-370; idem, SCIVA, 30, 1979, 2, p.145-162; idem, 
Carpica, XII, 1980, p. 59-73, 75-82, 101-129; idem, Memoria Antiquitatis, VII-VIII, (1974-1976), 
1981, p. 65-92 + 19 planşe cu ilustraţii; 2. Dan Gh. Teodor, Arheologia Moldovei, XVII, 1994, p. 223-
249; 3. I. Nestor, capitol în Istoria poporului român, sub redacţia A.Oţetea, Bucureşti, 1970, p.104; 4. 
Ioan Mitrea, SCIVA, 30, 1979, 2, p.145-162. 

23. DUNAVĂŢU DE JOS, ("Cetatea Zaporojenilor"), Com. Murighiol, Jud. Tulcea; Alexandru Barnea, 
IAB; Mihai Zahariade, CSCTIM/IITM; Adrian Popescu, student FIB 

1987, AB, MZ. FORTIFICAŢIE ROMANĂ TÂRZIE de formă trapezoidală (N=46 m; S=28, 15 m; E=56 m; 
V=66 m) cu latura de S către apă şi cu turnuri rectangulare în aceeaşi direcţie, la capătul laturilor lungi si 
poartă către N. Secţiune S.1,E-V, cca. 30x2 m, perpendiculară pe latura de E; zidul, lat de 2,66 , din piatră 
cu mortar, bermă şi ager. În afara unui nivel cu lut nisipos, nu s-au întâlnit materiale semnificative şi nici 
urme de construcţii interioare (AB). 

1989, idem+ AP. S-a continuat către V secţiunea S.1 E-V, lată de 2 m, pe o lungime de încă cca. 30 m 
şi peste latura de V. Zidul întâlnit are aceeaşi structură şi grosime cu acela de E. În apropierea imediată a 
zidului, spre interior, două straturi succesive sub dărâmăturile de piatră şi moloz, pe o distanţă la E de cca. 3 
m, cel superior gros de cca. 25 cm, iar cel inferior de cca. 2,50 m. Nivelul ultim inregistrabil este cu cca. 1 O 
cm mai sus de soclul zidului, lat de cca. 15 cm. La exterior, zidul era protejat de o bermă din lut bătut, 
placată iniţial cu piatră şi lată de cca. 70 cm. De la ea, către V, în pantă de cca. 20 grade, lungă de ca. 8 m, 
dalaj neregulat de piatră. Fundaţia zidului se termină, faţă de cota maximă păstrată, la cca. 4 m. 
Perpendicular pe S.1, s-a trasat şi început secţiunea S.2, la cca. 26 m V de zidul de E, pe direcţia N-S, doar 
în porţiunea către S, cca. 18 m până la zidul de incintă. Ca şi în porţiunea centrală a S. şi în S.2 numeroase 
intervenţii postantice au deranjat depunerile arheologice. Fragmente ceramice diverse, în majoritate din sec. 
III-IV, precum şi din perioada de trecere de la epoca bronzului la Hallstatt. Cercetări de teren în zonă: urme 
ale unei villa romane către N; ceramică fragmentară Latene, elenistică, romană din sec.li-VI, alogenă şi 
medievală timpurie etc., în special către V (AB). 

1990, AB, MZ. S-a putut urmări, în S.1, profitând de nivelul foarte scăzut al apelor, extensia spre V de 
zidul de incintă a bordurii de piatră ţinând de amenajarea portuară a fortificaţiei. Dalajul de piatră observat în 
campania precedentă, se încheie la cca. 10,50 m de zid, în panta deja remarcată anterior. Panta pare să se 
încheie, cel puţin în dreptul secţiunii, cu un fel de prag vertical pe care l-am putut verifica doar până la -0,60 
m adâncime, în mâlul din presupusul fost bazin. Este şi adâncimea la care s-a încheiat verificarea şi care 
corespundea, în acel moment, cu nivelul de infiltrare a apei (AB). 

1991, AB, MZ. Cercetarea anterioară a fost completată prin extremitatea de N a S.2 de 25 x 2 m şi 
caseta c.1 de 5 x 5m, ambele în zona porţii de N (principale şi probabil unice către calea rutieră) a 
fortificaţiei. S-a constatat că turnurile de poartă (sondat a fost cel de V) au formă semicirculară alungită (de 
U). S-au înregistrat lângă zidurile turnului, în interiorul lui şi în interiorul incintei, pentru prima dată mai clar, 
frânturi de depuneri arheologice nederanjate, indicând trei niveluri succesive romane târzii. Caseta a surprins 
şi o mică porţiune nedistrusă, din pragul interior al porţii, chiar lângă turn. Lungime turn cca. 12 m; grosime 
zidărie turn cca. 2,60 m; soclul zidului are lăţimea intre 1 O şi 25 cm. Fragmente ceramice romane târzii puţin 
numeroase şi câteva de cărămizi; insignă militară din bronz (AB). 

Al. Barnea, SCIVA 40, 1989, 3, p. 300, nr. 26; 41, 1990, 3-4, p. 317-318, nr. 11; 42, 1991, 3-4, p. 258, 
nr. 1 O; 43, 1992, 4, p. 435, nr. 11; Al. Suceveanu, Al. Barnea, La Dobroudja romaine, Bucureşti, p. 191, 260. 
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24. ESTER-TÂRGUŞOR, Jud. Constanţa; Gheorghe Custurea, MINA Constanţa 

1. Stadiul săpăturilor arheologice în anul 1983 
Pe teritoriul oraşului medieval Ester din apropierea localităţii Târguşor, săpăturile arheologice au debutat 

în anul 1980 prin două sondaje în necropolă şi în perimetrul urban, ce au fost continuate şi în anul următor. 
Cercetările au dus la descoperirea a 30 morminte creştine din sec. XVII -XVIII şi a unei locuinţe de suprafaţă, 
cu ziduri din piatră legată cu pământ, cu podea din lut bătătorit, acoperită cu olane. Rezultatele cercetărilor 
au fost publicate în volumele de rapoarte de la Braşov şi Vaslui. Începând cu anul 1982 s-a trecut la 
executarea unei secţiuni de sondaj, de mari dimensiuni, lucrare ce s-a desfăşurat pe parcursul a 3 ani. 

2. Rezultatele săpăturilor din anii 1982-1984 
Au fost deschise secţiunile S I şi S I A (paralelă cu prima) cu dimensiunile de 80 x 2 m, respectiv 32 x 2 

m, cu orientarea NE - SV. Cercetările au surprins 2 nivele sigure de locuire şi un altul ipotetic reprezentat 
prin vagi urme. S-au identificat 3 locuinţe de suprafaţă cu ziduri din piatră legată cu lut (acesta fiind sistemul 
general de construcţie la Ester). În capătul sud - vestic al SI s-a descoperit o bordură din pietre de mari 
dimensiuni care separa locuinţa de stradă, bordură vizibilă şi în teren pe o distanţă de cca. 80 m. 
Complexele sunt datate prin monede emise în sec. XVII (1 ex.) şi sec. XVIII ( 2 ex.).Materialul arheologic 
recuperat constă din: a. ceramică nesmălţuită reprezentată prin fragmente de vase de mari dimensiuni, din 
pastă grosieră, cu mult nisip, aparţinând unor ulcioare amforoidale şi oale, databile în sec. al XVIII-iea; b. 
ceramică smălţuită reprezentată prin fragmente de farfurii, străchini, castroane cu fund inelar, ulcioare, căni, 
oale acoperite cu smalţ verde (în diverse nuanţe), maron cu scurgeri de vopsea galbenă, maron roşcat, 
galben, unele cu decor "sgrattitto".c. ceramică de import prezentă prin resturi de boluri şi cupe cu smalţ alb 
sau albastru, cu decor floral sau geometric. De asemenea, s-au descoperit: cuţite din fier cu mâner de os, o 
seceră, potcoave de încălţăminte, un capac de vas din aramă cu decor geometric traforat, cuie ornamentale 
(2 ex.), piroane, scoabe, pipe din ceramică roşie sau alb caolinioasă, greutăţi ceramice pentru plase de 
pescuit, fragmente de vase din sticlă de culoare albă, verzuie şi maron, cu bule de aer în pastă. O categorie 
aparte de descoperiri o constituie monedele, eşalonate intre sec. XVI - XVIII, în majoritate otomane, de mică 
valoare, dar şi poloneze, ungureşti şi raguzane. 

3. Rezultatele săpăturilor dintre anii 1985 - 1988 
În această perioadă, prin trasarea mai multor secţiuni ( S I A 1, S li A, S III A), toate cu orientarea NE -

SV şi a secţiunii SI C perpendiculară pe acestea s-a urmărit stabilirea sistemului urbanistic şi stratigrafia 
aşezării, în partea ei nord estică. Secţiunea SIC a relevat următoarea stratigrafie: 

I. o locuire romană, probabil din sec. li - III p. Chr. la cca. - 1,60 m; 
li. un nivel de vieţuire databil în sec. XVI - XVII la cca. - 0,70m; III. ultimul nivel, la 0,30 m, databil în sec. 

al XVIII lea. Celelalte secţiuni au relevat existenţa a trei locuinţe, cu ziduri din piatră legată cu pământ, cu 
podea de lut, acoperite cu olană. în S I A, 1 a fost cercetată o locuinţă de mari dimensiuni (23,40 x 6,40 m), 
formată din 4 încăperi, cea mai mare(8,80 x 5,20 m) dovedindu-se a fi un atelier de fierărie. În această 
încăpere a fost descoperit un cuptor cu diametrul de cca. 1,00 m, iar în colţul estic resturile unei instalaţii de 
încălzire. În afara locuinţei, pe un pavaj de piatră legată cu lut, pe latura de NE, au fost identificate resturile 
unui cuptor (vatra) cu diametrul de 2,00 m. Complexul este datat de 2 monede găsite chiar pe podeaua 
atelierului în sec. al XVIII lea. Ceramica recuperată aparţine celor 3 categorii enunţate mai sus, identificându
se fragmente de farfurii, străchini, castroane cu fund inelar, oale căni şi vase de provizii cu fund plat. Smalţul 
este de culoare verde, în diferite nuanţe, maron şi galben- verzui, iar decorul este reprezentat prin motivul 
valului, spiralei cercurilor concentrice sau prin linii trase cu rotiţa. Ceramica de import este reprezentată prin 
diferite forme de boluri şi un fragment de farfurie din faianţă smălţuită cu alb, iar decorul este floral şi 
geometric, colorat în albastru, roşu negru şi verde. Pe un fund inelar aparţinând unui bol se poate descifra 
numele "Ridvan", probabil cel al producătorului, scris cu caractere arabe. Din încăperea atelier au fost 
recuperate numeroase lupe din fier şi zgură, mici particule de sulf şi numeroase obiecte din fier (cuţite, 
potcoave de încălţăminte, cuie, piroane etc.). În locuinţă au fost găsite 6 monede otomane din vremea 
sultanilor Ahmed III şi Mahmud I, care datează complexul la jumătatea sec. al XVIII lea. Despărţită de o 
stradă de 4,70 m lăţime, pavată cu pietre mici, rotunjite, vis-a-vis, în s~cţiunea S li A, a fost cercetată o altă 
locuinţă de mari dimensiuni (26,00 x 7,40 m) compusă din 3 încăperi. ln încăperea centrală, cu rol de 
prăvălie (12,10 x 6,20 m), a fost descoperit un pavaj pe o lungime de 4,60 m din pietre legate cu lut şi 
aşezate cu partea netedă spre exterior. În afara materialului ceramic obişnuit, în această locuinţă au fost 
descoperite mai multe fragmente de vase din sticlă, dintre care remarcăm unul cu gât scurt, cilindric, cu 
corpul bombat. Tot aici s-au găsit şi două ponduri din bronz de formă poliedrică. Trei monede, emisiuni ale 
sultanului Mustafa 111, găsite pe podeaua locuinţei, datează complexul în a doua jumătate a sec. al XVII lea. 

Secţiunea S III A a dus la relevarea unei noi locuinţe (19,80 x 5,70 m), construită în acelaşi sistem, 
având la exterior o bordură ce o separă de stradă. între L2 şi L3 este o distanţă de numai 1,00 m, ambele 
având faţada spre câte o stradă. Această construcţie avea numai 2 încăperi. La temelia ei a fost descoperită 
o cană în care se aflau oase de cocoş, atestare a credinţei populare că zidurile unei clădiri trebuie întărit cu 
sânge de vieţuitoare. În încăperea mai mare a fost descoperită şi baza unei sobe, formată din cărămizi 
dreptunghiulare, subţiri, cu puternice urme de arsură. Două monede emise de sultanul Mustafa III datează 
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complexul în a doua jumătate a sec. al XVIII lea. De remarcat că toate cele 3 locuinţe cercetate sunt 
delimitate de stradă printr-o bordură de piatră. În campania din anul 1988 s-a efectuat un sondaj şi spre 
marginea nord-estică a aşezării, cercetându-se prin secţiunile SIB orientată NE - SV şi S li B perpendiculară 
pe ea, un complex de mari dimensiuni (39,50 x 18,40 m) format dintr-o singură încăpere. Zidurile, groase de 
0,90 - 1,00 m mai păstrau pe faţa interioară urmele lipiturii cu lut spoită cu var alb. Un pavaj de piatră apărut 
în exterior continua şi în spaţiul dintre ziduri având o lungime totală de 13,50 m. De-a lungul pereţilor, de 
jurîmprejur se afla o laviţă lată de 1,50 - 3,30 m. Ipoteza noastră este că avem de-a face cu un caravan serai 
databil, după materialul descoperit (ceramică şi obiecte din fier), în a doua jumătate a sec. al XVIII. 4. 
Rezultatele săpăturilor dintre anii 1989 - 1990 

Pe un platou din centrul aşezării au fost deschise mai multe secţiuni care au dus la descoperirea unei 
biserici. În preajma acesteia au fost cercetate un număr de 16 morminte creştine, databile în sec. XVII -
XVIII. Materialul arheologic recuperat constă în resturi şi accesorii de îmbrăcăminte (paiete, năsturei, 
potcoave de încălţăminte, catarame, etc.), bijuterii (inele,cercei, paftale, mărgele de sticlă). monede din sec. 
XVII - XVIII. Biserica, cu dimensiunile de 19,40 x 8,00 m, este compusă dintr-o singură navă, având în partea 
de nord o încăpere anexă prin care se făcea accesul. Dimensiunile acesteia, la interior sunt de 12,30 x 3,20 
m. Zidurile ei sunt adosate zidului nordic al bisericii. În peretele de vest al anexei se găsea uşa de intrare. 
Pragul uşii era o inscripţie romană aşezată cu faţa în jos. La mijlocul peretelui nordic al lăcaşului de cult se 
găseau trei trepte prin care se intra din anexă în biserică. Nivelul de călcare în interior era cu 1,00 m sub 
nivelul solului. Atât în interior cât şi în exterior se găseşte o bordură de pietre. Este posibil ca bordura 
interioară (lăţime 0,80 -1,00 m) să fi servit ca bază unor laviţe. Restul suprafeţei de călcare era pavat cu 
cărămizi antice hexagonale (întregi sau fragmentare). Însăşi baza mesei de altar era o piesă arhitectonică 
antică, iar în peretele absidei a fost descoperit un fragment de capac de sarcofag. De pe peretele estic al 
altarului au fost recuperate mici fragmente de lipitură vopsită cu maron, roşu şi galben. La partea de est şi de 
vest a complexului se găseau ziduri care delimitau construcţia şi necropola. În partea de nord şi sud 
configuraţia terenului stabilea limitele. La baza celor trei trepte din interiorul bisericii au fost găsite trei 
monede otomane de la jumătatea secolului al XVIII lea. Deşi oraşul Ester este menţionat documentar încă 
de la începutul sec. al XVI lea, cu ocazia expediţiei otomane din anul 1538, nu a fost surprins un nivel de 
locuire din această perioadă. 

25. CERCETĂRI ARHEOLOGICE CU CARACTER DE SALVARE ÎN JUDETUL GALATI; Mihalache . . 
Brudiu, Muzeul Judeţean Galaţi 

I. GALAŢI - CARTIER DUNĂREA 
În perioada 1983-1992 cercetările arheologice cu caracter sistematic s-au desfăşurat în zona cu 

complexe fortificate de epocă romană din cartierul Dunărea Galaţi. O altă activitate desfăşurată constant a 
fost cartografiere şi catalogarea obiectivelor arheologice din judeţul Galaţi, în special movilele, acestea din 
urmă ajungând în prezent la 403. În al treilea rând, cele mai numeroase săpături arheologice au avut un 
caracter de salvare şi au fost efectuate în cartierul Dunărea Galaţi şi în Câmpia Covurluiului. În zona 
Cartierul Dunărea - Galaţi cercetările au identificat două incinte fortificate, cu plan rectangular şi cu şanţuri 
de apărare între 1 m - 1,20 m. Una a fost datată pe baza monedelor în prima jumătate a secolului al II-iea, 
alta (un depozit pentru amforele cu ulei), în prima jumătate a secolului al III-iea p. Chr. A treia fortificaţie, 
având un plan poligonal, cu şanţuri de apărare care a prins în incinta sa şi câteva morminte de înhumai 1 i din 
necropola apropiată, se datează la sfârşitul secolului al III-iea (posibil al IV-iea) p. Chr. Cercetările cu 
caracter de salvare din cartierul Dunărea Galaţi au scos la lumină o necropolă cu 79 morminte, cea mai 
mare cercetată până în prezent pentru perioada romană, din zona Barboşilor. Necropola se întinde pe o 
suprafaţă de 4 ha, adică versantul şi marginea platoului de la est de valea Cătuşa. La mijlocul pantei se află 
o serie de 54 morminte de incineraţie (bustum). Spre est, la partea superioară a pantei este o zonă cu cinci 
tumuli, având înmormântări mixte: incineraţie şi inhumaţie. Pe platou, unde s-au extins blocurile şi cimitirul 
nou se află grupul mormintelor de inhumaţie. Este de menţionat, faptul că parohia ortodoxă "Sf. Vasile" din 
Galaţi şi-a extins perimetrul cimitirului nou după 1991, prin gardul de beton, pentru a ocupa o treime din zona 
necropolei romane. care este declarată rezervaţie arheologică, şi în care s-au efectuat doar săpături de 
salvare, prilejuite de o lucrare de terasare a pantei. Menţionăm, că acest teren acaparat din rezervaţia 
arheologică se comercializează prin darea în custodie cu metrul pătrat, conform practicilor actuale. 

li CÂMPIA COVURLUI 
În cadrul cercetărilor din Câmpia Covurlui, s-a urmărit cunoaşterea reliefului antropic apărut acum patru 

milenii şi jumătate. Ultimele generaţii de tumuli au fost ridicate în perioada romană târzie, cu toate că 
înmormântări secundare au fost practicate de populaţiile turanice pătrunse în această zonă, la începutul 
celui de al doilea mileniu ( Movila Arbănaşu).Au fost înregistraţi tumulii din teren, chiar şi cei dispăruţi, 
constataţi prin coroborarea cu sursele de arhivă, sau din literatură istorică. Au fost cercetaţi, prin săpături, 14 
tumuli preistorici, şi alţi zece, de epocă romană. Cele mai vechi morminte datează din perioada culturii 
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Folteşti. A doua categorie aparţine etapei următoare din perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca 
bronzului, anume culturii lamnaia - etapa instriamă, după care urmează o nouă etapă aparţinând aceleiaşi 
culturi, etapa Buceac. Prima etapă a culturii lamnaia aparţine sfârşitului perioadei de tranziţie, iar etapa 
Buceac începutului epocii bronzului. Cea mai reprezentativă movilă cercetată în sudul Moldovei este movila 
"Arbănaşu" cu 29 de morminte, care datează din cultura Folteşti până în sec. XIX situată în valea Gerului 
(Câmpia Tecuciului) unde este cea mai mare densitate de tumuli: peste 100 pe 15 km. Cercetarea tumulilor 
a urmărit două grupuri, unul situat în Câmpia Tecuciului (Griviţa), altul în zona Prutului (Vlădeşti), precum 
şi dispersaţi: Matca, Măcişeni-Comi, Sendreni, Vânători, Galaţi. În toate acestea înmormântările aparţin 90% 
perioadei de tranziţie şi epocii bronzului. O altă cercetare de salvare a fost efectuată la cele două fortificaţii 
antice: 1. Valul romano-bizantin Tuluceşti-Traian, dintre Prut şi Siret, unde s-a putut constata sistemul de 
palisadă şi existenţă a două faze de construcţie. Sus: 16 m, bază: 4 m, adâncime: 5 m. 2. Valul zis "al lui 
Athonaric" a fost corectat traseul şi s-a obţinut structura fortificaţiei: sus 9 m, la bază 0,70 m, adâncime 4 m. 
S-a găsit şi structura palisadei. Au fost cercetate în regim de salvare două necropole Sântana de Mureş şi au 
fost identificate 70 de aşezări ale aceleiaşi culturi - în totalitate, fiind cunoscute în prezent în judeţul Galaţi 
101 aşezări şi necropole din sec. IV p. Chr. De asemenea, au fost cercetate două aşezări din secolele VIII -
XI şi au fost identificate alte 23 de aşezări şi necropole aparţinând culturii Dridu. 

26. GARVĂN, DINOGEŢIA, Com. Jijila, Jud. Tulcea; Colectiv: prof. dr. Ion Bamea, consultant ştiinţific; 
Adrian Popescu, 1991, IAB; Mihai Ionescu, prof. Mangalia, 1991, IAB; Mihai Ionescu, prof. Mangalia, 1991, 
1992; Ion Vasiliu, 1982-1985 şi Gabriel Jugănaru, 1992, MDDT. Rapoarte pe sectoare. Fonduri IAB şi 
respectiv MDDT. 

A. 1982-1985, I.V. Degajarea unor mici porţiuni rămase neexplorate din aşezarea medievală timpurie, 
lângă incintă, la N; locuinţe şi gropi (de provizii şi de deşeuri); ceramică şi alte descoperiri mărunte (I.V.). 

D, zona intersecţiei cardo-decumanus şi a porţii de V; 1981-1992, AB. Prin secţiunea SVP. 3, E-V, până 
la zidul de incintă şi prin câteva degajări şi sondaje, date stratigrafice şi planimetrice noi, primele precizând 
două niveluri anterioare epocii Dominatului şi patru faze principale în cursul acestei epoci. Degajarea treptată 
a 15 casete a arătat, la N de stradaE-V, desfăşurarea în trepte ascendente S-N a locuirii romane târzii, de-a 
lungul a trei stradele cu aceeaşi direcţie. Depozit de unelte şi obiecte diverse din fier - atelier de fierar din 
sec. VI - lângă incintă şi numeroase monede romane târzii, ceramică, fibule, vase de provizii etc. Inscripţia 
fragmentară menţionând pentru prima dată calitatea de municipium a oraşului Noviodunum. 1989, 
continuarea cercetării în suprafaţă prin îndepărtarea martorilor dintre casetele c.2-b.2, b.2-a.2,b.5-c.5, 
precum şi în zona porţii de V, la exterior, în prelungirea aceleiaşi secţiuni. 1990, demontarea unor martori 
erodaţi din zona construcţiilor romane târzii cercetate în ultimii ani. Materialele adunate aparţin epocilor 
romană târzie şi bizantină: ceramică fragmentară, fragmente de obiecte de metal corodate, monede romane 
târzii şi bizantine. 1991, 1992, s-au îndepărtat alţi martori dintre casete, prin cercetarea lor detaliată. A 
continuat cercetarea în exteriorul porţii de V prin lărgirea cu cca. 1 m spre N a secţiunii S.3. Cu porţiunea 
deja lărgită şi suprafaţa începută anterior, s-a ajuns până la stânca acoperită cu o podea subţire de lut; în 
dreptul porţii s-a observat, lângă temelia zidului de incintă, amenajarea în stâncă a unei trepte, iar către S, o 
parte din ruina turnului nr. 13. Materialele descoperite împreună cu situaţia stratigrafică înregistrată certifică 
reamenajarea în sec. X a acestei porţiuni de incintă romană a cărei temelie se sprijină aici direct pe stâncă 
(AB). 

Al. Barnea, Materiale, 17, 1983 (1992), p. 217 - 222; idem, SCIVA, 40, 1989, p. 301, nr. 32; 41, 1990, 3 -
4, p. 318, nr. 13; 42, 1991, 3 - 4, p. 258, nr. 14; 43, 1992, 4, p. 435 - 436, nr. 16; 44, 1993, 4, p. 399, nr. 11; 
Al. Suceveanu, Al. Bamea, La Dobroudja Romaine, Bucureşti, 1991, passim (AB). 

Extra muros; 1989, AB. Prin scăderea aproape totală a apei din braţele gârlei. Lăţimea datorită punerii 
în practică a proiectului de desecare a întregii zone de baltă (lucrare cu efecte economice şi ecologice 
deosebit de grave), s-a putut observa aşa-numitul "pod", adică porţiunea anterior aflată sub ape a drumului 
roman care traversa gârla prin vad, pavat cu piatră, care ducea către poarta mare a fortificaţiei venind 
dinspre V. 1990, AB. S-au efectuat şi lucrări de protecţie a zonei de rezervaţie, strict necesare în condiţiile 
secării artificiale a bălţilor şi gârlelor din zonă. 1991, AB, AP, Ml. Sondaje în afara incintei la poarta de V şi 
altele două în aria desecată, la V şi N de cetate, precum şi cercetări de teren în această din urmă suprafaţă. 
Totodată, corespunzător punctelor de mai sus, s-au acumulat patru loturi de ceramică romană şi bizantină, 
în majoritatea fragmentară, obiecte diverse din metal şi sticlă, precum şi cca. 70 monede din bronz, romane 
şi bizantine. 1992, AB, Ml. În vadul secat al Lăţimii, câteva secţiuni şi sondaje, la V de cetate, în intenţia 
surprinderii exacte şi cercetării drumului antic şi altor observaţii. S.4, NV-SE, 11 x 2 m, în partea de S-E a 
gârlei, perpendiculară pe urmele drumului, a arătat structura şi lărgimea lui aproximativă (peste 4 m) precum 
materialele descoperite, folosirea lui în epocile romană şi bizantină (cruce encolpion din bronz, monede 
romane şi bizantine etc.). S.5, SV-NE, de 12,90 x 2 m, a încercat surprinderea acestei căi pe traseul 
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presupus către fortificaţie, la cca. 40 m N-E de precedenta. Materialele recoltate sunt de la ceramica getică 
până la cea medievală timpurie, arătând existenţa în acest punct a locuirii extramurane. Drumul nu a fost 
identificat aici, dar nu este exclusă prezenţa lui în apropierea imediată. În extremitatea de V a lui S.3 din 
1991 s-a observat o amenajare din piatră, astfel că sondajul a fost extins către V pe 5 x 1,5 m. Varietatea şi 
bogăţia deosebită a materialului ceramic roman timpuriu arată o locuire(?) la începutul sec. li, poate chiar de 
la sfârşitul sec. I. Depunerea aceasta a fost nivelată într-o epocă ulterioară de amenajare din piatră, datată 
cu ajutorul monedelor constantiniene din bronz apărute sub forma unui depozit în acest strat (AB; 1991-
1992, AB, Ml). 

Punctul MLĂJITUL FLORILOR 1992, GJ. 
S-a reluat sistematic cercetarea mai veche de acolo printr-o secţiune magistrală E-V de 2 x 50 m şi 

patru perpendiculare pe ea (grilă) de câte 2 x 1 O - 2 x 20 m. S-a identificat o aşezare aparţinând culturii 
Babadag cu materiale ceramice din cele trei faze cunoscute în aşezarea eponimă, cu noutatea surprinderii 
unui nivel care face tranziţia de la epoca bronzului la prima a fierului. Nivelul este datat prin materiale 
arheologice de tip Coslogeni final şi Tămăoani. A fost observată existenţa unui val şi a unui şanţ ce protejau 
aşezarea şi care urmează a fi cercetate în viitorul apropiat (GJ). 

27. GÂRLA MARE, KM. FLUVIAL 840, Jud. Mehedinţi; Ion Stângă, Muzeul Regiunii Porţile de Fier 
Drobeta Turnu Severin 

Aşezarea romană rurală de la Gârla Mare - km. fluvial 840, a fost cercetată pe parcursul a patru 
campanii de cercetare arheologică, desfăşurate între 1992 - 1995. Dată fiind întinderea mare a staţiunii şi 
suprafaţa mică cercetată până în prezent, ne fac să considerăm ca preliminare eventualele concluzii ce le 
vom enunţa pe parcurs. 

I. Construcţii cu fundaţii de zid 
A fost găsită fundaţia unei construcţii realizată din piatră nefasonată legată cu mortar. Construcţia are o 

formă rectangulară măsurând 15 x 10,5 m, cu latura mare perpendiculară pe Dunăre. Înălţimea fundaţiei 
este de 0,50 - 0,55 m, grosimea de 0,50 - 0,55 m. Un zid interior despărţitor formează spre sud o cameră de 
1 O, 5 x 3,5 m. (Fig.1 ). În interiorul acestei construcţii a fost găsit puţin material arheologic şi nici o amenajare 
utilitară. Cu excepţia laturii de est, toată construcţia este mărginită de un pavaj de pietriş lat de 1,50 - 1,80 m. 
Latura de est, la 1 m distanţă, este mărginită de un zid numit de noi "de incintă" lat de 1 m, lucrat în aceeaşi 
tehnică cu fundaţia. Zidul "de incintă" a fost prins în cele patru campanii pe o lungime totală de 32,50 m, 
continuându-se şi spre nord şi spre sud. Sărăcia materialului arheologic, ca şi lipsa oricăror amenajări 
interioare, ne fac să credem că această construcţie a folosit fie ca depozit de produse agro-alimentare, fie ca 
antrepozit de mărfuri a I unui posibil debarcader roman la Gârla Mare. 

li Groapă rituală(?) 
Apărută în S2 - caroul 9 la adâncimea de 0,35 m are diametrul gurii de 0,95 m, adâncimea de 0,85 m. 

Groapa era căpăcuită cu fragmente de ţigle, cărămizi şi olane. La demontarea ei nu s-au găsit resturi 
menajere sau fragmente ceramice. În schimb, pe fundul gropii, au fost găsite labele de la picioarele unei 
statuete din bronz reprezentând pe Venus şi o statuetă tot din bronz, înaltă de 12 cm, reprezentând pe zeul 
Pan, realizare artistică de o deosebită fineţe. Ar putea fi vorba de un ritual agro-pastoral, ţinând de specificul 
economic al locuirii. 

III Gropi menajere. Au fost descoperite în număr de cinci - toate în secţiunea 8 - trasată la est de zidul 
de "incintă". În aceste gropi predomină fragmente ceramice aparţinând unor vase de dimensiuni mari, multe 
oase de animale mari, urme de cenuşă şi cărbune. Gropile menajere sunt grupate în apropierea zidului de 
"incintă", ca în ultimele carouri ale secţiunii 8 să dispară, aşa cum dispare şi stratul de cultură. În secţiunea 8 
nu au apărut urme de zidărie. Concludem preliminar că partea construită a aşezării se întinde spre vest de 
"incintă". 

IV Material arheologic 
Ceramica - de import - terra sigillata, fragmente aparţinând a 12 vase diferite. Ceramică realizată în 

tehnica barbotinei, destul de numeroasă cantitativ. Ceramică locală - cuprinzând toată gama olăriei romane 
provinciale, de la vase de dimensiuni mici, la amforidioane şi amfore. Ceramică autohtonă - de tradiţie dacică 
lucrată cu mâna, ornamentată cu brâie crestate, sau "colţi de lup" - a fost găsită, în cantitate mică, pe toată 
suprafaţa cercetată. 

Materiale de construcţie - Multe piroane şi scoabe ce ne sugerează existenţa unor construcţii cu 
fundaţia din piatră, elevaţia din lemn şi acoperişul din ţiglă (s-a descoperit o cantitate apreciabilă de ţigle şi 
foarte puţine cărămizi romane). Unelte şi ustensile diverse - Foarte numeroase sunt lamele de cuţit, domuri, 
dăltiţe din fier, un ciocănel de bijutier, cârlige de pescuit, un fier de plug. Din bronz, au fost descoperite 
spatule, ace etc. 

Obiecte de podoabă. Cele mai numeroase sunt fibulele din fier şi bronz de tipuri diferite: cu balama, cu 
genunchi, cu capul în forma literei ·r. 
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- O brăţară din bandă lată cu capetele în formă de şarpe, cu incizii geometrice. 
- O cataramă de centură din bronz masiv. 
- Aplică din bronz, ornamentată cu email - ce prezintă în relief candelabrul ebraic. 
- Un inel din sticlă mată cu incizii argintii. 
Plastică în bronz. Am amintit mai sus statueta zeului Pan. Remarcăm descoperirea unei plăci de bronz 

de formă aproximativ triunghiulară (12 x 7 cm). Pe latura mică este redată supraînălţat pielea unui leu fixată 
pe o stâncă, iar la picioarele leului este redat întreg armamentul geto-dacic cunoscut: sica, scuturi, cnemide, 
coifuri, tolba cu săgeţi, arcul. Pare a fi un monument comemorativ al războaielor de cucerire a Daciei, de cu 
totul altă natură decât cele cunoscute până acum. 

Monede. Se înşiruie cronologic de la Domiţian la Septimius Severus. 
Concluzii preliminare 
- Întreg materialul arheologic rezultat în urma cercetării ne permite o încadrare cronologică între 

începutul secolului li şi sfârşitul secolului III. 
- Dimensiunile mari ale construcţiei descoperite, apropierea de Dunăre, faptul că urme de zidărie sunt 

văzute şi în malul surpat al Dunării, ne fac să bănuim posibilitatea existenţei unor amenajări portuare, de 
care să fie legată construcţia noastră. 

- Partea construită se masează spre vest de "incintă". 
- Cercetările viitoare vor aduce sigur informaţii noi asupra naturii aşezării şi funcţionalităţii ei. 

28. GERMISARA (GEOAGIU BĂI), Jud. Hunedoara; Adriana Rusu, Eugen Pescaru, MCDR Deva 

Staţiunea Geoagiu Băi se află situată pe malul drept al râului Mureş, la o distanţă de aproximativ 14 km 
de Orăştie. Bazinul depresionar (bazinul Glodului) ce găzduieşte şi staţiunea mai sus amintită, este amplasat 
în partea sudică a munţilor Metaliferi, acolo unde terminaţiile acestora încep să se piardă în câmpia şi 
terasele Mureşului. Proprietăţile curative ale apelor termale, bicarbonate, magneziene, hipotonice şi 
carbogazoase au atras din cele mai vechi timpuri interesul celor cu diverse afecţiuni. În anul 1986, IPEG -
Hunedoara, la comanda OJT - Geoagiu Băi, a efectuat o serie de foraje geologice în vederea depistării de 
noi surse de apă termală pentru staţiune. În timpul lucrărilor de cercetare geologică în zona "Dâmbul 
romanilor", a avut loc o prăbuşire şi alunecare de teren în urma cărora au apărut un număr însemnat de 
monede şi două plăcuţe votive din aur de perioadă romană. Datorită acestui fapt a fost oprită această 
cercetare geologică şi a început o cercetare arheologică. Materialele arheologice şi epigrafice, descoperiri 
întâmplătoare şi ca urmare a cercetărilor sistematice, au dus la identificarea pe aceste meleaguri, a localităţii 
antice Germisara. 

Toponimicul este autentic traco-getic, cu analogii în S-V Europei şi Asia Mică, fiind format din germ care 
înseamnă cald-fierbinte şi din sara, adică apă. Conţinutul toponimicului dacic indică folosirea băilor înaintea 
venirii romanilor, fapt confirmat şi de monedele (Thasos, Apollonia, Dyrrachium, denari republicani, etc.) 
descoperite la Geoagiu. 

Analizând datele existente suntem în măsură să afirmăm că Germisara cuprindea în antichitate castrul 
militar cu canabae, aşezarea civilă şi termae-le. 

Castrul identificat în urma cercetărilor de suprafaţă şi a descoperirilor întâmplătoare, în hotarul localităţii 
Cigmău, pe platoul Turiac, în locul numit de localnici "Progadie" sau "Cetatea Urieşilor" găzduia unitatea 
militară Numerus Singulariorum Britanicorum. Această unitate avea menirea să apere drumurile ce legau 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi Micia de Apulum şi asigura paza teritoriului în general. Tot aici au fost 
cantonate detaşamente ale Legiunii a XIII-a Gemina despre a căror existenţă stau mărturie inscripţiile votive 
şi tegule ce poartă denumirea unităţii militare. În vecinătatea castrului se află aşezarea civilă identificată 
"Lunca" dintre Cigmău şi Geoagiu. Pe malul stâng al pârâului Geoagiu existau cariere de piatră, iar sub 
actuala comună Geoagiu se întindea necropola romană. La aproximativ 5 km N de castrul de la Cigmău au 
fost localizate băile din epoca romană. 

Urme materiale ce poartă însemnele unităţilor cantonate în castrul de la Cigmău, descoperite în număr 
mare şi în cadrul complexului termal, denotă participarea militarilor celor două trupe la realizarea acestuia. 

Cercetările arheologice sistematice începute în anul 1986 de o echipă de specialişti a Muzeului 
Judeţean Deva, au identificat în punctul "Dâmbul romanilor" existenţa băilor din perioada romană. 
Cercetările au continuat şi în anii următori reuşind să stabilească întinderea, amenajările şi modul de utilizare 
al acestora. Complexul a funcţionat în două faze: una exclusiv de suprafaţă şi a doua în subteran şi 
suprafaţă. În centrul mamelonului se află o cavitate naturală, rezultat al activităţii apelor termale din subteran. 
În antichitate, această cavitate cu o deschidere la partea superioară de 18 x 12 m şi o adâncime maximă de 
aproximativ 7 m, având formă de pâlnie, era plină cu apă termală. În peregrinările lor romanii cantonaţi în 
castrul de la Cigmău şi împrejurimi au descoperit acest "lac" şi au constatat efectele benefice ale apelor. 
Posibil ca într-o primă etapă să se fi scăldat chiar în interiorul acestuia. Cu timpul au început amenajarea 
unei reţele de canale de dirijare a apei de la sursă spre bazinele săpate în pământ şi căptuşite cu scândură, 
ce se aflau la baza mamelonului (inexistente astăzi din cauza degradării materialului folosit şi a lucrărilor de 
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amenajare a staţiunii). Canalele au fost realizate prin cioplire direct în stânca locului, iar în zonele unde 
aceasta nu permitea, traseul a fost completat cu tegulae şi mortar anhidric. Pe aceste canale apa curgea 
prin cădere. Din acest moment "lacul" devine un loc de cult, în interiorul lui fiind descoperite peste 600 
monede din bronz şi argint, o frumoasă statuie a zeiţei Diana, realizată din marmură de Bucova, altare votive 
(dispuse cândva în jurul cavităţii şi prăbuşite ulterior în interior), precum şi 8 plăcuţe votive din aur dedicate 
zeităţilor tămăduitoare şi protectoare ale apelor termale (Diana, Hygeia şi Nymphae). În partea de N-E de 
această cavitate au fost identificate două clădiri de formă rectangulară (CR1 şi CR2). 

În exterior CR1 cu dimensiunile de 4,5 x 7 m şi zidurile realizate din piatră de râu cu grosimea de 60 cm, 
în colţul din stânga al faţadei, a fost identificată o bază de coloană aşezată pe un postament de piatră cu 
dimensiunile de 70 x 80 cm, ceea ce ne face să credem că avea destinaţie de fanum. 

A doua construcţie CR2 aflată în partea de N-E a CR1 paralelă cu aceasta, cu dimensiunile de 5,60 x 7 
m, a fost distrusă în parte de o construcţie feudală. În interiorul şi imediata apropiere a construcţiei CR2 au 
fost identificate fragmente ceramice de castroane şi vase romane, dar şi fragmente de recipienţi farmaceutici 
din sticlă şi o spatulă din bronz. Era hazardat a da o destinaţie precisă clădirii, dar având în vedere materialul 
arheologic, presupune că ar fi putut fi utilizat ca staţionar. În faţa celor două construcţii, la E de acestea, pe o 
suprafaţă apreciabilă, au fost identificate un număr mare de altare votive dedicate Dianei şi Nymphae-lor de 
către ofiţerii şi ofiţerii superiori provenind din castrul de la Cigmău şi Apulum. După modul de amplasare şi 
gruparea acestora, presupunem că avem de-a face cu o zonă sacră. Cercetarea arheologică a fost dificilă şi 
în unele zone chiar imposibilă din cauza unei depuneri rezultate în urma erupţiei din subteran, în perioada 
post romană, a apei foarte bogate în calcar şi oxid de fier, ce s-a sedimentat foarte repede şi a acoperit o 
bună parte a zonei mai sus amintite. Din această etapă de exploatare a complexului termal a fost identificat 
în partea de vest a cavităţii naturale la o distanţă de aproximativ 3 m de aceasta, un bazin compartimentat cu 
o încăpere rectangulară şi una absidală: CR3, orientată N-N-E. 

Această construcţie încalecă canalul C2 ceea ce ne face să credem că este posibil să-l fi folosit ca şi 
canal de alimentare al bazinului CR3 şi în continuare pentru alimentarea bazinelor aflate la baza 
mamelonului. După mai multe fluctuaţii ale nivelului apei în cavitate, fapt ce poate fi constat după 
formaţiunile geologice de pe pereţii cavităţii naturale, aceasta s-a stabilizat la aproximativ 2 m sub nivelul 
iniţial. Soluţia care să ofere utilizarea în continuare a băilor a fost de săpare a unei galerii în sistem de 
minerit (orientată S-N) şi amenajarea acesteia în funcţie de necesităţi. 

În imediata apropiere a peretelui cavităţii, a fost realizată o încăpere cu boltă de 2 x 2 m şi înălţimea (în 
perioada romană)de 2,20 m (în arcul bolţii) - B21. Încăperea este prevăzută pe pereţii de est şi de vest cu 
banchete cioplite în stâncă(lăţime 40 cm şi înălţime de 45 cm). În partea de Sa fost practicat un orificiu prin 
care se permitea accesul apei în încăpere şi mai departe, în reţeaua de bazine ce urmează a fi descrisă mai 
jos. Forma, dimensiunile şi poziţionarea acestuia sunt imposibil de stabilit din cauza unor intervenţii 
moderne. În partea nordică, încăperea era prevăzută cu o intrare cu stăvilar ce era utilizat pentru reglarea 
nivelului apei în B21. 

Zona următoare, spre N, a funcţionat iniţial tot ca o încăpere boltită, prevăzută, la rândul ei, cu un 
stăvilar B22. De spreaspectul iniţial al acestei zone nu deţinem prea multe date, întrucât tot în perioada 
romană are loc o extindere a pereţilor de E şi V, rezultând o lărgire a bazinului respectiv. Singura mărturie 
asupra formei şi traiectului primei etape de amenajarea lui B22 este o depunere calcaro-feruginoasă 
păstrată pe pardoseală. Din cauza amplitudinii deschiderii din a doua etapă a lui B22 (4 - 4,5 m), se renunţă 
la tavanul boltit şi se realizează un acoperiş de bârne acoperit cu tegulae. Dovadă sunt locaşurile de fixare 
cioplite în stâncă de la partea superioară a acestei zone. Prin această lărgire este parţial distrus şi canalul 
C2 din faza I de funcţionare a complexului. Pereţii de E (3,5 m) şi de V (3 m) sunt prevăzuţi pe toată 
lungimea lor cu banchete cioplite în stâncă (lăţime 30 cm şi înălţime 40 cm). Urma lăsată de apă pe aceşti 
pereţi ne îndreptăţeşte să credem că nivelul apei era reglat în aşa fel ca o persoană de talie mijlocie, stând 
în poziţie aşezat, să aibă în permanenţă nivelul apei până în zona gâtului. 

Din punctele de N, din partea superioară stângă al acestuia, porneşte un canal ce alimenta odinioară 
bazinul exterior BZE2, realizat pe toată lungimea lui prin cioplire în stâncă, la nivelul cheii de boltă al galeriei 
amintite iniţial. În continuarea lui B22, se află o galerie de lăţime medie de 1,60 m, înălţimea de aproximativ 
2,50 m, pe o lungime de 15 m. La extremitatea nordică a acestei galerii, se află scara de acces spre 
amenajările descrise până în acest moment. Cele 6 trepte ale acesteia, au fost realizate prin cioplire în 
stâncă şi au fost prevăzute în partea opusă peretelui, cu balustradă realizată din bârne de lemn. Pe pereţii 
galeriei am putut identifica o serie de locaşuri cu umăr, unde erau amplasate opaiţele necesare iluminatului 
în timpul lucrului şi ulterior utilizării acesteia ca termae. În partea de V a scării de acces, opusă acesteia, se 
află un canal cioplit în stâncă. După modul de racordare la galeria-canal şi a sistemului de construcţie, 
acesta poate fi încadrat în perioada feudală. 

Revenind la amenajările de epocă romană, menţionăm existenţa unui al treilea stăvilar, la extremitatea 
nordică a galeriei, zonă unde panta relativ abruptă a mamelonului se transformă în platou. Acest stăvilar 
separă zona de amenajare la suprafaţă, din care fac parte bazinele BZE 1 şi BZE2 ce urmează a fi 
prezentate în continuare. · 

Bazinul BZE1 a fost realizat prin cioplire în stâncă, având iniţial dimensiunile aproximative de 5,5 m 
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lăţime şi 4 m lungime. Posibil ca numărul celor ce veneau aici, pentru tratament, să fi crescut în decursul 
timpului, astfel ca noua situaţie să impună dublarea capacităţii lui, în sensul prelungirii laturilor de E şi V. 
Întrucât, în partea sudică, inclinaţia fonnei de relief nu a mai permis păstrarea nivelului dorit al apei, ea a fost 
completată prin suprainălţare cu piatră de râu şi liant impenneabil. 

În partea mediană a canalului se află o zonă mai adâncă (L=1,50 m şi ad=20 cm), ce constituie o 
prelungire a galeriei de legătură intre 822 şi BZE1. Posibil canal de evacuare al apelor reziduale din 
amenajările prezentate anterior, dar în acelaşi timp ar fi putut funcţiona ca şi canal colector pentru curăţirea 
bazinului. Evacuarea apei se făcea printr-un orificiu aflat în peretele nordic al bazinului, după care se 
scurgea liber. Accesul în bazin se făcea pe o scară de lemn aflată în colţul sud-estic al bazinului descris. 
Bazinul BZE2, cu dimensiunile de 3,5 x 2 m, a fost realizat cu toate amenajările descrise până acum, prin 
cioplire în stâncă. A fost prevăzut cu o scară de acces cu trei trepte, iar pe toate cele patru laturi cu 
banchetă. După formă şi dimensiuni, este posibil ca el să fi fost destinat copiilor. Alimentarea lui cu apă a 
fost descrisă în paginile anterioare. 

Complexul termal Germisara, prin inventarul descoperit şi modul de amenajare, constituie unicat 
în întregul Imperiu Roman. 

În urma cercetării arheologice au fost recuperate pe lângă cele 600 monede din bronz şi argint de 
perioadă romană şi peste 50 monede începând cu sec. XI şi până la sfârşitul sec. XX. 

Cele 30 de altare romane dedicate zeităţilor tămăduitoare şi protectoare ale apelor termale, de către 
ofiţerii din Legiunea a XIII-a Gemina sau unităţii cantonate în castrul militar de la Germisara, precum şi 
statuetele zeilor sănătăţii Aesculap şi Hygeia, vin să completeze inventarul sitului. O descoperire de o 
valoare deosebită o constituie cele 8 plăcuţe votive din aur. În întreg Imperiul Roman sunt semnalate până 
în prezent 7, răspândite în Austria, Elveţia, Germania, Italia şi Spania. Dedicate Dianei, Hygiei şi Nymphaelor 
(zeiţelor protectoare ale apelor termale), ele sunt aduse drept ofrande de către Cornelia Marcelina, Licinia 
Calle, Baebius lngenius. Una din aceste plăcuţe este dedicată Nymphae-lor de către Decebalus Lucii 
(Decebal fiul lui Lucius) - dovadă a perpetuării etnicului autohton în plină epocă romană. 

Monedele şi ceramica de perioadă feudală vin să întregească şi ne dovedesc continuitatea funcţionării 
acestui complex şi după părăsirea lui de către romani. 

Proprietăţile curative ale apelor de aici, sunt exploatate şi astăzi prin amenajarea ştrandului şi a bazelor 
de tratament. Acestea, împreună cu vilele şi hotelurile, oferă un farmec aparte staţiunii. Lucrările de 
conservare-restaurare şi punerea în valoare a complexului termal, vor spori interesul pentru această zonă, 
atât al specialiştilor cât şi al publicului larg, iubitor de istorie. 

29. GRADIŞTEA, Jud. Brăila; Valeriu Sirbu, Muzeul Brăilei 

În cele 10 campanii de săpături arheologice din aşezarea getică de pe "Movila Crestată", situată în 
stânga râului Buzău, s-au descoperit 114 complexe: 7 bordeie (88 - 814), 12 locuinţe de suprafaţă (L9 -
L20), 93 de gropi (Gr.110-192), o vatră exterioară (V9) şi o "platformă" (P2). 

Grosimea medie a stratului arheologic este de 0,40-0,60 m, doar rareori ea depăşeşte 1 m. De obicei, 
marginile popinei sunt mai intens locuite, pe când în mijloc, fie complexele de locuire lipsesc, fie sunt mai 
rare. 

Bordeiele 
Erau rotunde, rectangulare, cu colţurile rotunjite sau ovale (majoritatea), ultimele cu trepte sau "laviţe" 

de pământ de jur-împrejur, cruţate la săpare. Gropile bordeielor ovale aveau diametrele superioare maxime 
de 6,20 x 5 m, iar cele inferioare de 2 x 1,75 m, iar adâncimea intre 0,30 -1,25 m; doar în două cazuri s-au 
descoperit instalaţiile de încălzit (vatră şi cuptor). 

Locuinţele de suprafaţă 
S-au identificat, de obicei, prin zone mai mult sau mai puţin compacte, de lipitură arsă, prin podine de 

lut, prin arsură şi aglomerări de material arheologic. 
Gropile 
Nu putem vorbi de zone destinate doar pentru gropi, deoarece ele apar în toate zonele aşezării, deşi 

cele mai numeroase se află spre marginile popinei. În privinţa formei, predomină cele cilindrice urmate de 
cele tronconice şi doar foarte rar au fost ovale sau neregulate. De obicei, diametrele gropilor sunt în jurul a 
0,80-1 m, iar adâncimile intre 1 -1,75 m, cele de peste 2 m fiind rare. 

În privinţa utilizării gropilor în scopuri profane sau cultuale, trebuie luaţi în considerare toţi factorii, atât 
cei fonnali (fonna, dimensiunile, finisajul) cât şi umplutura şi inventarul descoperit. De asemenea, se poate 
vorbi de întrebuinţări succesive ale gropilor. 

Deşi nu s-au descoperit dovezi directe indubitabile (urme de coşuri, vase de provizii întregi cu cereale 
etc.) forma şi pereţii netezi ai unor gropi, unele urme de ardere, ca şi lotul de seminţe din Gr.97, sugerează 
folosirea unor gropi pentru păstrarea rezervelor alimentare. Cu un anume procent de risc, putem a13recia că 
cca. 15-20% dintre gropi au o umplutură şi un inventar ce pot intra în sfera culturală. Anume, este vorba de 
gropile cu înhumări umane (ex.: Gr.110, 116, 138) cu "depozite" de vase întregi (ex.: Gr.120, 133, 162, 184) 
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cu resturile unui atelier de bijutier (Gr.160), de cele care conţin numai resturi ale vetrei şi tocului (ex.: Gr.124, 
155). 

Recipientele ceramice 
În privinţa recipientelor ceramice autohtone, practic, s-au descoperit aproape toate formele cunoscute la 

geto-daci în sec.li-I a. Chr. desigur în proporţii diferite. În privinţa tehnicii de modelare, apreciem că 70-75% 
din totalul recipientelor au fost modelate cu mâna: borcanele, ceştile-opaiţe, capacele şi vasele în miniatură 
în totalitate, cănile, fructierele castroanele şi vasele de provizii în proporţie de 70-75%. Imitaţiile după formele 
elenistice - bolurile, kantharoii, lagynoii, au fost, de obicei, modelate cu roata. 

În privinţa metodei de ardere, majoritatea au fost arse oxidant, dar se observă diferenţe semnificative de 
tipuri de recipiente. De exemplu, borcanele, ceştile-opaiţe şi vasele în miniatură sunt arse numai oxidant, pe 
când imitaţiile după vasele elenistice aproape numai inoxidant, iar căni le şi fructierele în proporţie de 70-75% 
tot inoxidant. 

Recipientele de origine autohtonă - borcanele, ceştile-opaiţe, fructierele şi cănile reprezintă cca. 70-
75% din total, pe când imitaţiile după formele greceşti se ridică doar la 50-60 de exemplare. Decorul 
ceramicii autohtone nu este nici prea variat şi nici nu se ridică la realizări artistice deosebite, cu excepţia 
bolurilor cu decor în relief, a vaselor pictate sau cu decor ştampilat. Totuşi, silueta zveltă ca şi luciul metalic 
al unor vase le conferă o anume eleganţă. 

Recipientele elenistice 
Recipientele elenistice de import, sunt reprezentate prin amfore de tipul Cos, "Pseudocos", Rhodos, alte 

centre, prinskyphoi şi lagynoi din Pergam, prin boluri, căni, ceşti, kantharoi, plus câteva fragmente de boluri 
din sticlă sau vase din metal. 

Ocupaţiile principale ale comunităţii au fost agricultura, creşterea animalelor, vânătoarea, pescuitul şi 
olăritul, apoi prelucrarea metalelor, a osului, cornului, ca şi torsul, ţesutul şi împletitul. Toate acestea sunt 
documentate prin unelte şi ustensile sau prin produsele rezultate, ca şi prin resturile osteologice sau 
vegetale. S-au descoperit puţine unelte privind practicarea agriculturii, dar analiza unui lot de seminţe, 
efectuată de M. Cârciumaru, a evidenţiat ponderea deosebită a cerealelor - 76,5%, ca şi marea varietate de 
specii de grâu - 5. 

În privinţa creşterii animalelor, analizele efectuate de C. Tarcan şi M.Şt. Udrescu au evidenţiat 
următoarea pondere a speciilor de animale: taurinele - cca. 30%, ovicaprinele - 20-25%, porcinele cca. 20%, 
cabalinele - cca. 5%, iar caninele înjur de 1-3%. Se remarcă ponderea relativ ridicată a resturilor faunistice 
de animale sălbatice - 15-20%, cu predominarea cerbului, apoi căprioara, vulpea, râsul, castorul, iepurele, 
ursul ca şi păsările şi peştii. 

Olăritul este documentat de cantitatea impresionantă de vase ceramice, de instrumentele pentru 
modelat şi lustruit. 

Prelucrarea podoabelor este ilustrată de descoperirea resturilor unui atelier depus în Gr.160 -
creuzete, instrumente, bare, piese prelucrate etc. 

Credinţele şi practicile religioase şi magice sunt ilustrate prin depunerile din unele gropi: cu sacrificii 
şi înhumări umane sau de animale, cu "depozite" de vase întregi, de mărime normală sau în miniatură, cu 
resturi ale vetrei şi focului, ca şi de figurinele antropomorfe sau zoomorfe, de anumite vase cu semnificaţie 
culturală. 

Piesele de podoabă, destul de puţine, sunt reprezentate prin fibule cu port-agrafă în formă de cadru 
sau lamelară, prin inele, brăţări, pandantive din fier sau bronz, prin mărgele sau brăţări din pastă sticloasă 
sau sticlă etc. 

S-au găsit şi monede - două getice şi două elenistice (Callatis şi Dyrrachium). 
Pe baza ansamblului inventarului arheologic descoperit până acum, începutul locuirii pe Movila Crestată 

are loc chiar la începutul sec. li a. Chr., iar sfârşitul ei în epoca lui Augustus, probabil la începutul sec. I 
p.Chr. din cauza evenimentelor ce au avut loc în Câmpia Dunării datorită politicii "spaţiului de siguranţă" 
aplicată aici de Imperiul Roman. 

Numărul complexelor de locuire, bogăţia şi varietatea inventarului arheologic, ocupaţiile şi meşteşugurile 
atestate, ca şi schimburile comerciale cu alte centre getice sau din lumea elenistică, dovedesc indubitabil că 
aşezarea nefortificată de pe Movila Crestată a fost un centru getic important în N-E Munteniei în sec. 11-1 a. 
Chr. 

V. Sîrbu, Dava getică de la Grădiştea, judeţul Brăila, I, Brăila, 1996. 

30. HÂNCĂUŢI "LA FRASIN", r. Edineţ, R. Moldova; V. Bicbaev, Institutul de Arheologie Chişinău 

Aşezarea Hâncăuţi "La Frasin" este situată la 0,8 km E de satul Hâncăuţi, pe un promontoriu format de 
meandra pârâului Hâncăuţi, în locul "Cariera". Suprafaţa este de aproximativ 4,5-5 ha. 

Situl a fost descoperit în 1977 şi în acelaşi an a fost efectuat un sondaj de către V. Marchevici, care 
efectuează un nou sondaj al aşezării în anul 1980. Materialele colectate în cele două sondaje şi de pe 
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suprafaţa aşezării au evidenţiat prezenţa aici a unei locuiri intense în etapa 82b a culturii Cucuteni (tip 
Badraji-Ştefăneşti-Starcea). Explorarea unei cariere de piatră, către începutul anului 1985, distruge o treime 
din aşezare. În anii 1985-1986 se întreprind cercetări arheologice de salvare, conduse de V. Bicbaev. Au 
fost investigate diferite zone ale aşezării, în special zona ei centrală, în cea mai mare parte afectată de 
lucrările carierei. Suprafaţa investigată în aceşti doi ani este de 1320 m.p. În cadrul săpăturilor a fost 
confirmată prezenţa nivelului de locuire a etapei 82b şi identifcat încă un nivel de locuire, din perioada de 
tranziţie de la eneolitic la bronz, respectiv etapa 83 (tip Horodişte-Gordineşti) a culturii Cucuteni. 

Din aşezarea etapei 82 au fost investigate, în întregime sau parţial, o construcţie gospodărească, şapte 
locuinţe de suprafaţă şi un număr de gropi de cult şi gospodăreşti. 

Sistemul de organizare spaţială a locuinţelor, stabilit şi prin săpături efectuate pe mai multe şantiere 
Cucuteni, se caracterizează prin îmbinarea sistemului circular de amplasare a lor, orientate radical, prin 
câteva cercuri concentrice, cu posibila dispunere a acestora şi în rânduri paralele sau grupuri, în partea ei 
centrală. Locuinţele erau de dimensiuni mici şi mijlocii. Aveau o formă dreptunghiulară, cu dimensiuni variind 
de la 3-4 x 6,5-7 m până la 5-5,8 x 10-12 m şi constau din una sau două camere. Resturile locuinţelor erau 
reprezentate de concentraţii de chirpic cu amprente de bârne despicate şi de nuiele. Locuinţele au fost 
distruse în urma incendiilor. Sub resturile de chirpic, în interiorul locuinţelor, au fost descoperite măsuţe sau 
paturi din lut cu nisip, cuptoare, gropi menajere şi de cult. Gropile sunt semnalate şi în afara locuintelor , în 
imediata apropiere a acestora. În câteva locuinţe au fost descoperite aglomeraţii de greutăţi din lut: care, 
probabil, ne indică locurile unde erau amenajate războaiele de ţesut verticale. Un interes aparte îl reprezintă 
o construcţie cu caracter gospodăresc, care era plasată în partea centrală a aşezării, pe locul unei foste 
locuinţe distruse şi care era înconjurată dinspre N de un şanţ şi de un perete din piatră, de la care s-a păstrat 
doar soclul. În funcţie de suprafaţa dezvelită, numărul complexelor cercetate, de asemenea şi prin varietatea 
şi cantitatea materialelor descoperite (ceramică, unelte de muncă din piatră, os, corn, silex, plastică, 
materiale faunistice, etc.), aşezarea din etapa 82 poate fi considerată ca una dintre aşezările cele mai bine 
cercetate din zonă. 

În orizontul Horodişte-Gordineşti din etapa 83 Cucuteni se încadrează şi complexele de olărit , 
reprezentate prin cuptoare cu reverberaţie, de ars oale şi cu gropi de acces la ele. Integral a fost cercetat un 
singur complex. În camera de ardere a cuptorului din primul complex, au fost depistate in situ câteva vase, 
printre care, unul de proporţii, pictat cu motive antropomorfe. Vasele erau sparte şi purtau urme de ardere 
secundară. Atât în groapa de acces a complexului, cât şi în imediata apropiere a acestuia, au fost depistate 
numeroase materiale arheologice (fragmente de ceramică, unelte, oase de animale), care permit încadrarea 
cultural-cronologică a complexului. 

Trebuie să menţionăm faptul că acest tip de complexe, formate din cuptoare de ars ceramică, având 
reverberaţie şi gropi de acces, aflate la o distanţă considerabilă de marginile prmontoriilor sau teraselor, sunt 
evidenţiate în cadrul acestei culturi pentru prima dată (cultura Cucuteni). 

Presupunem că în acest loc a existat un centru specializat în confecţionarea ceramicii, plasat în afara 
zonei centrale a aşezării. Pe acelaşi promontoriu a mai fost depistată şi o aşezare de tip Horodişte
Gordineşti, situată la o distanţă de aproximativ 0,8 - 1, 1 km de aşezarea Hâncăuţi I. 

În afara straturilor culturale din etapele 82 şi 83 a culturii Cucuteni, pe suprafaţa aşezării de la Hâncăuţi 
a mai fost descoperit şi un mormânt fără inventar, atribuirea lui culturală fiind din această cauză dificilă. 

În prezent, aşezarea de la Hâncăuţi continuă să fie distrusă de cariera pentru extragerea calcarului. 

Bicbaev, V. Dannie c ritualu, sviazannomu s ostavleniem cucutenitripoliskih goncarnah pecei. ln: 
Rannezemledeliceskieposelenia-giganti na Ucraine. Talianki, 1990, p.146-154. 

31. HISTRIA, Jud. Constanţa; Petre Alexandrescu, Alexandru Suceveanu, Institutul de Arheologie 
Bucureşti 

I. SECTOR CENTRAL - BAZILICA EPISCOPALĂ; Alexandru Suceveanu IAB; Crişan Muşeţeanu, 
MNIR; OctavianBounegru, Universitatea laşi 

După efectuarea celor două secţiuni din 1969-19701 
- care au avut meritul de a stabili definitiv 

stratigrafia Histriei romanetârzii (secolele IV-VII) - cercetarea marii bazilici episcopale a fost reluată în 1984 
prin practicarea unor casete de 5 x 5 m. 

În cele 1 o campanii asupra cărora dăm seamă aici, s-a descoperit una din cele mai mari bazilici creştine 
din Dobrogea, poate chiar cea mai mare, cu excepţia aceleia scoase la lumină la Tomis în 1989. 
Monumentul măsoară 60 m în lungime şi 30 m în lăţimea transeptului şi 19 m în cea a naos-ului. 

Cu excepţia atrium-ului, care urmează a fi cercetat în campaniile viitoare, planul bazilicii este astăzi 
integral cunoscut. Vom trece aşadar la descrierea acestuia, nu înainte de a preciza, pe scurt stratigrafia 
relativă a monumentului. Astfel după primul moment constructiv (IVA), bazilica suferă - după o mare 
distrugere - o reparaţie (IV 8). Urmează o nouă distrugere care pune capăt existenţei bazilicii. La exteriorul 
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acesteia se edifică însă un nou nivel (VA). În sfârşit, urmare a unei noi distrugeri, peste toate construcţiile se 
instalează un ultim nivel de locuire (VB). 

Precizând deci că vom descrie monumentul în prima sa fază constructivă, să notăm mai întâi existenta 
narthex-ului. Având dimensiunile de 19 x 6 m, el este trinavat. Pavajul de calcar - de o calitate excepţională -
este păstrat în partea de nord la -0,80 m iar la sud la -1,05. În partea sa centrală pavajul este distrus de o 
groapă post antică. 

Din naos {19 x 15 m), cel mai bine se păstrează nava centrală, placată cu acelaşi tip de dale de calcar 
ca în narthex. ln centrul navei centrale (aflată la o adâncime variind între -0,50 - 1,25 m) se află urma unui 
amvon, amplasat exact în axa absidei. În nava de nord nu a putut fi surprins nivelul iniţial, el fiind decapat 
până la nivelul de construcţie. În partea de vest a navei de nord a fost descoperită absida rară a unei bazilici 
anterioare2

• În schimb în nava de nord primul nivel constructiv se afla la o adâncim medie de -0,90 - 1,50 m, 
fiind reprezentat de o podea de lut, puternic incendiată. 

Partea de nord a transeptului (30 x 13 m) este afectată de decaparea mai sus menţionată. Spre est 
nivelul de călcare este reprezentat de o podea de lut, de asemenea, puternic incendiată, aflată la -1 ,25 -
1,45 m. În centrul transeptului din partea sa de vest, continuă pavajul navei centrale. În sfârşit, în transeptul 
de sud, nivelul corespunzător primei faze constructive a bazilicii este reprezentat de o podea de lut aflată la -
1,05 - 1 ,25 m. 

În centrul transeptului se conturează un cor supraînălţat (19 x 9 m), flancat de pilaştri, având un pavaj 
din dale de calcar, aflat la circa -1,20 m. Cota sa nu poate fi mai precis fixată întrucât pavajul primei faze 
este acoperit de pavajul fazei următoare. 

Basilica se încheie cu o absidă pentagonală la exterior, în interiorul căreia nivelul de construcţie se află 
la -1,35 miar primul nivel de călcare - reprezentat de un pavaj de calcar (constituind, foarte probabil, patul 
unor plăci de calcar) - la -1,00 m. 

La nord-est s-a identificat o anexă (8 x 8 m), cu ziduri legate cu pământ, al cărei nivel se află la -1,25 m -
1,45 m. Nu suntem în măsură să precizăm configuraţia anexei de la sud în acelaşi prim moment de existenţă 
a bazilicii. Este posibil însă ca ea să fi avut aceeaşi configuraţie cu cea contemporană de la nord, având 
nivelul de călcare la -0,50 - 1,30m. 

Reparaţia menţionată (IVB) nu pare să fi afectat decât anumite părţi ale bazilicii. Astfel, dacă narthex-ul 
şi nava centrală din naos nu par să fi suferit vreo reparaţie iar în nava de nord decaparea menţionată nu va 
mai fi lăsat urma nici unui nivel, în nava de sud, peste primul nivel, se instalează, la -0,80 - 1,40 m, o nouă 
podea de lut (eventual patul unui pavaj de cărămidă). Al doilea nivel este atestat de asemenea în partea de 
nord (-1, 15 - 1,30 m) şi de sud a transeptului (-0,80 -1,00 m), ca şi în cor al cărui pavaj este înălţat - cum 
spuneam - până la cota de -0,35 - 0,40 m. Transformări masive au loc de asemenea, în anexa de nord, 
unde, peste mica construcţie m iniţială, se construieşte acum o anexă mult lărgită spre est dar mai cu seamă 
la vest (zidul de vest al acesteia se închide în dreptul transeptului de nord), având nivelul de călcare la -0,60 
- 1,25 m. 

Urmează distrugerea definitivă a bazilicii. Anumite compartimente ale acesteia continuă însă să fie 
locuite (VA). Este vorba în primul rând de narthex, unde peste pavajul originar, se înalţă un nou nivel, 
reprezentat de o podea de lut aflată la adâncimea de -0,40 - 0,60 m. Al doilea şi ultimul compartiment care 
este locuit acum în partea de vest a anexei de la nord (cea adăugată în a doua fază de existenţă a bazilicii) 
unde a fost identificată o podea de lut la -0,40 m. Spre deosebire de toate celelalte compartimente ale 
bazilicii, acest nivel a fost surprins pe toate laturile exterioare basilicii, dovadă că locuirea a fost - cu excepţia 
bazilicii propriu-zise - destul de intensă în această perioadă. 

În sfârşit, ultimul nivel (VB), surprins pe aproape întreaga suprafaţă a săpăturii (cu excepţia, fireşte, a 
gropilor post antice care-l vor fi dezafectat considerabil) se află la o adâncime medie de -0,20 - 0,30 m. 
Dintre construcţiile acestui nivel, notăm construcţia circulară din interiorul anexei de nord (bordei?), ca şi 
zidul fără fundaţie care suprapunea absida, ambele confirmând procesul de ruralizare suferit de cetate în 
această etapă. 

În ceea ce priveşte cronologia absolută a bazilicii, trebuie menţionat de la bun început că cel mai indicat 
terminus postquem pentru construcţia ei (IVA) ni-l va oferi fără îndoială studiul tezaurului de numai găsit într
un canal căpăcuit de pavajul navei centrale. Până atunci datarea primei faze a bazilicii în prima jumătate a 
secolului VI p.Chr. este asigurată de două monede din 527/538 şi de una din 543/544. După o foarte posibilă 
distrugere în 559, bazilica este reparată (IVB) şi funcţionează pe întreaga durată a celei de-a doua jumătăţi a 
secolului VI, aşa cum ne-o demonstrează o serie monetară aproape neîntreruptă între 561/562 şi 592/593. 
Data indicată de ultima monedă nu trebuie considerată ca un termen final al existenţei bazilicii, ea putând să 
funcţioneze până către sfârşitul aceluiaşi secol. 

Al treilea (VA) şi al patrulea (VB) nivel nu pot fi datate cu precizie, din pricina absenţei materialului 
numismatic. Oricum, judecând prin context, aceste două niveluri trebuie să fi funcţionat pe parcursul primelor 
trei sferturi ale secolului VII, poate, mai exact, până în 679-680, când bulgarii se înstăpânesc temporar în 
Dobrogea. 
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1 Al. Suceveanu, C. Scorpan, Pontica, 4, 1970, p.155-172; 2 Oct. 8ounegru, in La politique edilitaire 
dans Ies provinces de l'Empire Romain. Actes du colloque romano-suisse. Deva 1991, Cluj, 1993, p.195-196 

li. ZONA SACRA (1990-1992); Alexandru Avram, arh. Monica Mărgineanu Cârstoiu, IA8 

Între alte obiective urmărite de cercetările din zona sacră a Histriei este şi acela de a stabili limita sudică 
a acesteia. 

Cercetările din acest sector pot fi împărţite până in prezent in două etape: a) cercetările din anii ·so 
publicate in volumul Histria I (1954) şi în diferite rapoarte din Materiale şi cercetări arheologice; b) cercetările 
din anii ·so, publicate doar parţial3 şi care vor constitui substanţa volumului monografic Histria VII. În 
manuscrisul acestui volum figurează un amplu capitol dedicat stratigrafiei sectorului. Tot acolo se vor publica 
monumentele sacre greceşti dezvelite până acum. După cum se ştie, toate aceste monumente au fost 
distruse in urma atacului purtat de 8urebista pe la mijlocul sec. la.Chr., iar in epoca romană, o dată cu 
refacerea oraşului, peste ruinele din temenos s-a construit un cartier de locuinţe, care, cu distrugeri şi 
refaceri succesive, a dăinuit până spre începutul veacului VII p.Chr. 

Paralel cu studierea monumentelor greceşti, in anii 1973-1978 s-au efectuat cercetări in cartierul de 
locuinţe din zona sudică a sectorului in discuţie. Cu aceste ocazii s-au dezvelit câteva încăperi din 
componenţa unei insula din sec. Vlp.Chr., delimitată la vest de o stradă (strada I). Moştenind o săpătură mai 
veche, ale cărei rezultate (inedite) au putut fi in bună măsură reconstituite din documentaţia ce ne-a fost 
pusă la dispoziţie de autorii cercetărilor4, am optat pentru următoarea metodă de săpătură: am notat 
încăperile deja conturate prin săpăturile anterioare cu siglele 85-87, respectiv AS-A75 şi am procedat la 
cercetarea în suprafaţă a fiecărei încăperi, concomitent cu executarea de sondaje limitate şi de secţiuni de 
arhitectură. Ca martor principal am lăsat la limita sudică a săpăturii un profil magistral E-V, pe care, printr
osecţiune, l-am prelungit spre est (lacul Sinoe) până la limita depunerilor arheologice. Astfel a devenit 
oricând posibilă confruntarea datelor obţinute pe baza analizei profilului, a elementelor de grund şi a datelor 
de nivelment. 

În cele ce urmează vom prezenta sinteza preliminară a rezultatelor obţinute. 
Cele mai vechi monumente posterioare distrugerii zonei sacre sunt două amenajări rectangulare notate 

K şi L. 
Monumentul K este situat in 86 şi este compus in cea mai mare măsură din blocuri de calcar fasonate, 

dintre care unul cu anatiroză, iar altul cu chenar şi mulură. Cum acestea îşi găsesc numeroase analogii la 
monumentele sacre greceşti din zonă, este cert că monumentul K a fost construit in bună parte prin 
reutilizarea blocurilor devenite disponibile in urma distrugerii zonei sacre. În interiorul acestui monument, in 
partea sa de est, am descoperit o amenajare rectangulară de ţigle, dintre care unele amplasate pe cant, uşor 
oblic, cu urme de arsură. Lângă această amenajare, in situ, era depus un corn de cerb. Este destul de 
probabil că avem a face cu un altar. Materialul găsit pe nivel şi in stratul care ii suprapune este foarte 
timpuriu şi cuprinde de asemenea câteva fragmente de amfore elenistice. Cele mai recente materiale se 
încadrează însă in sec. I p.Chr. 

Monumentul L este situat in AS-A6, iar zidurile care ii compun au o structură asemănătoare celor de la 
monumentul K. El este însă compus din două încăperi aliniate de la est spre vest şi prezintă două nivele, 
ambele puse in evidenţă de pavaje compacte executate din pietre de şist, ţigle şi cărămizi. Stratul dintre cele 
două nivele (surprinse numai in interior),foarte apropiate in timp - ceea ce indică o simplă refacere - a 
fumizat material ceramic relativ unitar databil in sec. I a.Chr.- I p.Chr. 

Pe baza datelor obţinute, ambele monumente pot fi încadrate într-un prim moment de refacere a zonei 
in epoca romană timpurie (I a, cu cele două subfaze stabilite la monumentul L, I a1 şi I a2). Dacă cercetările 
vor confirma caracterul presupus sacru al acestor monumente, nu este exclus ca ele să indice o timidă 
încercare de refacere a unei părţi din temenos şi o eventuală deplasare spre sud a acestuia. Cert este însă 
pentru moment că aceste două monumente sunt contemporane cu primele amenajări posterioare distrugerii 
surprinse peste terasamentul care a acoperit templul Afroditei (cuptor de ceramică) şi zona de la est de 
acesta (gropile 8 şi 10 şi un pavaj)6

• Tot acestui moment ii corespunde un nivel fără amenajări constructive 
stabilit in A7, la est de monumentul L. Acesta prezintă două faze bine puse in evidenţă de un aliniament de 
ţigle culcate, apoi de un canal executat din ţigle dispuse oblic. 

Un al doilea moment constructiv - cu largi analogii la Histria7 
- este indicat de un monument ridicat in 

prima jumătate asec. li p.Chr. (I b). Monumentele K şi L sunt abandonate, peste ele se aşează o umplutură 
de scoici, iar zidurile lor sunt parţial folosite ca fundaţie pentru un edificiu de mari dimensiuni şi compus din 
mai multe încăperi. Închiderea sa la vest(AS-85) nu a putut fi stabilită, întrucât in această porţiune edificiul a 
fost distrus. Acelaşi lucru este valabil şi pentru extremitatea sa estică, situată undeva in A7-87 şi complet 
demontată de masivele decapări târzii din această zonă. În schimb, pe latura sa de sud, zidul XIV, iar pe 
latura sa de nord, zidul XVI, sunt parţial conservate chiar şi in elevaţie. Două ziduri interioare (XV şi XVII) 
compartimentează clădirea in cel puţin trei încăperi dispuse de la est spre vest. În prima sa fază de 
funcţionare (I b - prima jumătate a sec. li p.Chr.) nivelul interior de călcare al clădirii se prezintă sub forma 
unei lutuieli compacte aşezate direct peste umplutura de scoici ce a acoperit monumentele mai vechi. Doar 
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în încăperea din mijloc, pe o mică porţiune, este utilizată drept pavaj faţa superioară a unor blocuri 
nedeplasate din monumentul K. Într-o a doua fază (Ic - sfârşitul sec. li - prima jumătate a sec. III p.Chr.) în 
încăperea vestică se amenajează porţiuni de pavaj compact din pietre de şist legate cu lut. Cele două faze 
ale edificiului sunt apoi puse în evidenţă şi de profilul magistral est-vest al limitei de sud a săpăturii. Tot pe 
baza acestui profil am constatat că edificiul a fost distrus prin incendiu (urmă consistentă de arsură). 
Materialul ceramic - intre care un opaiţ perfect conservat din sec. li p.Chr. - şi monedele găsite in stratul 
corespunzând celei de a doua faze a edificiului în cauză, toate anterioare secolului III p.Chr., îndreptăţesc 
ipoteza conform căreia această clădire va fi fost distrusă cu ocazia atacului gotic de la mijlocul sec. III p.Chr., 
care a impus, intre altele, şi refacerea incintei târzii a cetăţii. 

Corespondenţele urbanistice ale acestei clădiri nu pot fi stabilite cu precizie, întrucât la est tot contextul 
aparţinând fazelor I b-c a fost înlăturat în urma intervenţiilor J~rzii, iar spre sud şi spre vest săpătura nu a 
ajuns încă la adâncimea necesară. În schimb, datele obţinute din documentaţia săpăturilor executate la 
templul Afroditei ne îndeamnă să admitem că edificiul nostru este contemporan cu un altul de acelaşi tip, 
care suprapunea aproape perfect monumentul I (templul Afroditei). 

Peste stratul de arsură se aşează apoi un strat masiv de lut care acoperă toate zidurile rămase vizibile 
din edificiul descris mai sus. Peste această depunere nu am găsit decât o umplutură masivă, având în 
componenţă material ceramic (în special amforic), numeroase monede databile în sec. III-V (momentele 11-
111) şi masive blocuri de calcar, şist sau marmură, inclusiv unele fragmente arhitectonice provenind de la 
monumente greceşti. Pentru întreaga perioadă începând cu cea de a doua jumătate a sec. III şi până spre 
sfârşitul sec. V nu am descoperit în toată suprafaţa cercetată nici un nivel coerent. Toate materialele databile 
în această epocă provin din umpluturi. Această situaţie se explică însă în mod satisfăcător prin profundele 
prefaceri din sec. VI p.Chr., de care va fi vorba mai jos. 

În a doua jumătate a sec. III p.Chr. (momentul III a) se datează însă incinta post-gotică a cetăţii, pe care 
am avut ocazia să o cercetăm pe un mic tronson de pe latura sa estică, cea mai slab cunoscută până în 
prezent. După cum am arătat mai sus, din necesităţi metodologice, am prelungit profilul magistral de sud 
până la extremitatea estică a depunerilor arheologice (sondajul beta). Cu această ocazie am constatat că 
sub două umpluturi databile in sec. VI p.Chr. care cuprind material amestecat, sub o tasare de scoici, se 
dispun in perfectă ordine stratigrafică trei nivele elenistice, reprezentate prin vetre, impresiuni de pari, pavaje 
cu şist şi ţigle etc. Câteva ştampile amforice au permis încadrarea cronologică mai exactă a acestor nivele 
(sec. III - li a.Chr.), care vor constitui obiectul unei alte intervenţii mai largi, pe măsură ce vom putea 
completa datele necesare. Pentru moment reţinem că aceste nivele sunt cele mai recente dintre cele care au 
rămas nederanjate de intervenţiile din sec. VI p.Chr.; toate depunerile ulterioare din epoca romană au fost 
înlăturate prin decapare şi tasări succesive, dovadă cele două umpluturi din partea superioară a secţiunii, 
constituite peste o tasare de scoici. În schimb, in extremitatea lor estică, chiar şi aceste nivele sunt distruse 
de temeliile adânci ale unui zid(deocamdată nedatabil, oricum de epocă romană relativ târzie). Acest zid este 
adosat unui alt zid extrem de masiv, din care nu s-a păstrat decât fundaţia din blocuri mari de şist cu 
puternice urme de mortar. Fundaţia se aşează direct pe stâncă. Masivitatea fundaţiei şi poziţia ei topografică 
nu lasă nici un fel de îndoială în privinţa faptului că ne aflăm în faţa unui tronson (distrus complet în epoca 
post-antică, atunci când din ruinele Histriei s-au practicat masiv transporturi de piatră spre cetatea otomană 
de la Vadu) din latura estică a zidului de incintă post-gotic, ridicat începând cu a doua jumătate a sec. III 
p.Chr. şi care a dăinuit până la abandonarea definitivă a Histriei8• 

Epoca Anastasius -Iustinian (momentul IV a) a însemnat o regândire urbanistică a întregii zone supuse 
cercetării noastre. Cu această ocazie se trasează o tramă stradală determinată de strada I (descoperită în 
campania 1968) la vest şi strada ll(descoperită în 1991) la est. Prin confruntarea cu planurile vechilor 
săpături am stabilit că strada li orientată aproximativ SE-NV, care delimitează la est încăperile A7 şi 87, face 
un uşor unghi spre nord, continuând cu tronsonul deja descoperit în săpăturile din anii '60- 70 cam pe 
aliniamentul pe care se situau cu veacuri în urmă treptele de la faţada estică a templului Afroditei. Se obţine 
astfel o insula de mari dimensiuni, închisă la nord de o stradă din aceeaşi epocă amplasată pe aliniamentul 
căruia îi corespunsese cândva aproximativ latura nordică a platformei J a templului Afroditei, la vest de 
strada I şi la est de strada 11, cu traseul descris mai sus9

• Zona cercetată de noi nu cuprinde decât partea 
sudică a insulei, de formă trapezoidală, cu latura oblică spre est. Traseul străzii li în dreptul încăperilor A?-
87, care se abate de la coordonatele generale ale dispunerii acestui cartier din sec. VI p.Chr., se explică 
perfect prin paralelismul străzii cu zidul de incintă post-gotic. Între zidul de incintă şi strada li am descoperit, 
prin extinderea parţială a săpăturii, un nou aliniament de încăperi, de această dată adosate incintei (AB-88). 

Edificiul din partea sudică a insulei este construit din ziduri de şist care reutilizează în parte şi piese de 
calcar sau marmură provenind de la monumente mai vechi. Pietrele sunt legate mai ales cu pământ, pe 
alocuri însă s constată şi urme de mortar. Clădirea cuprinde cinci încăperi (A5-A6-A7-85-86), un culoar de 
acces dinspre sud în A6 (86a) şi.probabil, o curte (87). Acest din urmă spaţiu a fost interpretat drept curte, 
pe de o parte datorită marilor sale dimensiuni, pe de altă parte datorită faptului că in acest loc au fot 
descoperite trei chiupuri in situ, la care se adaugă numeroase alte fragmente de vase de provizii similare 
găsite în afara contextului originar. Amplasarea la mare adâncime a chiupurilor a făcut ca toate straturile să 
fie puternic şi aproape irevocabil deranjate. Un sondaj (alfa) amplasat prin centrul încăperii 87 a confirmat 
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această observaţie: cu excepţia unei mici depuneri arhaice peste stâncă, nu a fost descoperită decât o 
umplutură cu material amestecat, cel mai recent fiind din sec. VI p.Chr. Distrugerile pricinuite de o asemenea 
situaţie au afectat între altele şi un zid (surprins parţial în secţiune) de la un monument constituit din 
refolosirea unor blocuri fasonate de calcar, dintre care unul cu anatiroză. 

Accesul spre strada li era asigurat de un prag bine conservat în dreptul încăperii A7. Căi de comunicaţie 
interioară s-au stabilit apoi între AS şi A6 şi între A6 şi A7, la care se adaugă culoarul mai sus menţionat 
(86a) de acces direct în A6 dinspre sud. Datarea primei faze a edificiului în prima jumătate a sec. VI p.Chr. 
este asigurată de monede, fragmente amforice şi opaiţe. 

Într-o a doua fază (IV b, a doua jumătate a sec. VI p.Chr.) au loc, în afară de supraînălţarea nivelului în 
toate încăperile(inclusiv a pragului dintre A7 şi strada li), următoarele schimbări: culoarul 86 a este blocat, 
accesul spre A6 devenind imposibil; se renunţă la zidul dintre AS şi A6, iar întreaga încăpere 86 este placată 
monumental cu un pavaj de dale masive de calcar provenind în cea mai mare parte de la vechi monumente 
distruse. Pavajul continuă parţial şi în A5-A6, peste zidul care compartimentase cele două încăperi. Faptul că 
ansamblul nu şi-a schimbat însă în mod esenţial configuraţia este dovedit de funcţionalitatea continuă a 
străzilor I şi 11, de pe nivelul cărora au fot culese drept cele mai recente materiale databile un opaiţ şi monede 
din a doua jumătate a sec. VI. 

La sfârşitul sec. VI p.Chr. (momentul V a) au loc câteva mici amenajări: se reface zidul XIX dintre A6 şi 
A7 şi se construieşte peste pavajul cu dale de calcar din faza anterioară un nou zid (V), care 
recompartimentează încăperile AS şiA6. În fine, câteva masive blocuri căzute în dreptul pragului de acces 
dinspre strada li în A7 par să indice un ultim moment (V b - începutul sec. VII?) de locuire a zonei. 
Mentionăm însă că ultimele monede descoperite până în prezent nu depăşesc sec. VI p.Chr. 

ln încheierea cercetării consacrate locuirii romane timpurii şi târzii din această zonă monumentele târzii 
vor fi demantelate treptat, pentru a permite continuarea săpăturilor în adâncime, la nivelul edificiilor din zona 
sacră grecească ce au fost suprapuse de acest cartier de locuinţe. 

1 Vezi D.M. Pippidi, Dacia N. S. 6, 1962, p.139-156; K. Zimmermann, EAZ22, 1981, 3, p.453-467; 
Monica Mărgineanu Cârstoiu, Dacia N. S. 33, 1989, p.79-110; P. Alexandrescu, în: P. Alexandrescu, W. 
Schuller (ed.), Histria. Eine Griechenstadt an der rumănischen Schwarzmeerki.iste, Konstanz, 1990 (Xenia 
25), p.56-57; idem, SCIVA 44, 1993, 3,p.231-266 = li Mar Nero 1, 1994. 

2 În mod special de P. Alexandrescu, directorul săpăturilor din zona sacră, apoi de C. Chiriac (pentru 
anii 1976-1978). 

3 Pe coloana E-V încăperile sunt notate cu cifre (cifrele mai mici de 5 fiind rezervate unei eventuale 
extinderi a săpăturii spre vest, dacă va fi necesar), iar pe direcţia N-S şirurile primesc litere începând cu A. 
Posibilităţile de extindere a săpăturii nu vor afecta unitatea acestui sistem, întrucât fiecare nouă suprafaţă 
poate fi integrată notaţiei (vezi planul general). 

4 P. Alexandrescu, SCIVA 44, 1993, 3, p.243 şi fig. 1 şi 3. 
5 Am utilizat aici şi în general cronologia propusă de Al. Suceveanu, în: P. Alexandrescu, W. Schuller, 

op. cit., p.233-264. 
6 Despre problemele incintei târzii vezi pe larg Catrinei Domăneanţu, în: P. Alexandrescu, W. Schuller, 

op. cit., p.265-283. 
7 P. Alexandrescu, SCIVA 44, 1993, 3, p.242, fig. 3. 

III. SECTOR SG (,,CUPTOARE"); Mircea Angelescu, IAB; Pierre Dupont, C.N.R.. Lyon; Livia Buzoianu, 
M.I.N.A.Constanţa 

Începând cu 1991 au fost reluate săpăturile din sectorul SG situat la extremitatea vestică a platoului 
cetăţii. Primele două campanii au constat - pe de o parte - în efectuarea unei serii de sondaje stratigrafice, 
iar - pe de altă parte - în extinderea vechii săpături (publicată în Histria V) către nord şi sud. Sondajele au 
permis clarificarea situaţiei stratigrafice iar noile casete au dus la identificarea unei artere de circulaţie pe 
traseul est-vest, care constituie limita de nord a atelierului ceramic din zonă, precum şi a unor construcţii 
(una dintre ele cu temelie albiană) a căror funcţionalitate nu a putut fi determinată cu precizie. Materialul 
ceramic ne-a permis să stabilim ca dată de început a locuirii în această zonă a cetăţii arhaice cel de al doilea 
sfert al sec. VI a.Chr. 

I. La originea acestei săpături se află un sondaj executat în vederea identificării traseului zidului arhaic 
în partea de vest a cetăţii. Cu această ocazie, un ansamblu de 5 cuptoare a fost descoperit în imediata 
apropiere a arterei de circulaţie care urmează traseul zidului, prin interior, cuptoare care îşi întind existenţa în 
secolele VI-III a.Chr. 

Principalul obiectiv a fost reluarea şi extinderea cercetării sectorului "Cuptoare" din punctul în care 
acesta a rămas ca urmare a opririi lucrărilor în 1977. 

S-a urmărit: 
a) Studierea structurilor atelierului ceramic precum şi identificarea construcţiilor anexe ale atelierului; 
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b) determinarea producţiei atelierului, precizări privind ceramica produsă de atelierele histriene. 
c) Stratigrafia sectorului: Vechea secţiune a traversat curtea atelierului şi deci situaţia stratigrafică 

înregistrată şi publicată în Histria V necesită de asemenea unele precizări. 
d) Determinarea dimensiunilor atelierului şi a zonei artizanale: acest atelier era izolat sau făcea parte 

dintr-o zonă artizanală mai întinsă ? Care erau dimensiunile acestui atelier în diferitele sale faze de 
funcţionare ? Acestea erau numai două din numeroasele întrebări la care cercetarea noastră încerca să 
răspundă. 

e) Locul ocupat de acest atelier în urbanismul Histriei, obiectiv care implica de asemenea şi stabilirea 
relaţiilor care există între această zonă artizanală şi locuirea din estul cetăţii - pe de o parte - şi cu zidul 
arhaic de incintă - pe de altă parte. 

1 ). Sondajul T.O. Un profil important a fost cel rezultat prin curăţarea profilului de sud şi a colţului de 
sud-est a vechii săpături unde a apărut o construcţie cu temelie albiană, orientată nord-est - sud-vest, cu o 
lăţime de 5 m şi a cărei lungime urmează a fi determinată. Curăţarea profilului de sud a dus la apariţia altor 
două ziduri. La nord de zidul alfa! în curtea atelierului, profilul demonstrează existenţa a trei niveluri: arhaic 
târziu, clasic şi clasic târziu. 

- Nivelul arhaic târziu a fost datat la sfârşitul secolului VI - primul sfert al secolului V a.Chr., putând fi 
contemporan cu groapa care taie cuptorul F.4 şi care conţinea ceramică attică cu figuri negre datată 510 -
500 a.Chr. Sub acest nivel au fost descoperite şi materiale ceramice mai vechi, urcând până în al doilea sfert 
al sec. VI a.Chr. 

- Nivelul clasic (aproximativ mijlocul secolului V a.Chr.) ar trebui să fie cel al cuptorului F.2. Relaţia nu a 
putut fi precizată datorită distrugerii cuptorului. 

- Nivelul clasic târziu (sfârşitul sec. V - prima jumătate a sec. IV a.Chr.) este cel căruia îi aparţine zidul 
alfa. La extremitatea estică a acestui zid a apărut o construcţie cu temelii albiene care taie acest zid. Astfel, 
am putut concluziona că zidul aparţine unei alte construcţii decât zidul alfa. Lăţimea acestei construcţii (T.0.) 
este de circa 5 m şi un sondaj efectuat aici ne-a dovedit că avem de-a face, probabil, cu o clădire deschisă 
spre est care putea servi la uscarea vaselor. Pe nivelul beta! au fost găsite un fund de amforă de Cnidos 
(tipul 48 al lui Zeest), un fragment de fish plate cu firnis negru şi un altul cu firnis roşcat, precum şi o statuetă 
incompletă reprezentând o femeie drapată - toate piesele putând fi datate în sec. III a.Chr. 

La extremitatea de vest a zidului a apărut zidul Khi orientat nord-sud. Nivelul de călcare al acestui zid 
este probabil acelaşi cu nivelul construcţiei T.O. 

2) Sondajul sud-vest 
În colţul de sud-vest al vechii săpături au apărut urmele unui nou cuptor (F.6) contemporan cu cuptorul 

F.3, dar distrus aproape în întregime în momentul construcţiei cuptorului F.1. Acest complex este suprapus 
de 3 morminte. 

3) Casete Nord 
Casetele (5 x 5 m) deschise la nord de vechea săpătură au avut ca obiectiv încercarea de a determina 

limita de nord a atelierului şi de a descoperi eventuale depozite de deşeuri de ardere, noile casete au dus la 
identificarea unei artere de circulaţie pe traseul est-vest, care constituie limita de nord a atelierului ceramic. 

În partea de sud seria de sondaje a clarificat situaţia zidului alfa! care e întinde pe o distanţă de 8 m pe 
direcţia NV-SE de la cuptorul F.3. 

- La nord de zidul alfa, adică în interiorul atelierului, profilul a pus în evidenţă cele 3 niveluri principale de 
ocupaţie: arhaic târziu, clasic, clasic târziu. 

- La est de zidul alfa am descoperit că acesta nu făcea colţ spre nord sub fundaţia unei locuiri de secol 
IV, aşa cum această situaţie este interpretată în Histria V (p.26): de fapt el este întrerupt de un alt zid (beta), 
mai lat (0,55 m faţă de 0,35 m în cazul zidului alfa), orientat sud-nord şi corespunzând construcţiei T.O. care 
este mai recentă şi care este aşezată pe temelie albiană; ceea ce s-a păstrat din aceste temelii ne indică că 
la 3 m spre nord de punctul de joncţiune cu zidul alfa această construcţie făcea un unghi spre est; totuşi, 
după 5 m, traseul temeliei se opreşte brusc, sugerând o construcţie închisă pe trei laturi şi cu deschiderea 
spre est. Temeliile albiene, late de 0,6 m, coborau până la 1,4 m sub zidul beta şi aproape atingeau nivelul 
arhaic târziu la -2,4 m adâncime. Direct pe zidul beta şi pe nivelul deschiderii spre est al construcţiei T.O. au 
apărut materiale care permit datarea acestui nivel în secolul III a.Chr. 

- La extremitatea vestică a zidului a se află praefurnium-ul cuptorului F.3, puţin sub nivelul soiei. În acest 
loc a apărut, prin curăţirea profilului de sud şi deci lărgirea vechii săpături, noul zid Khi, cu o lungime de 1,3 
m. lat de 0,5 m şi păstrat pe o înălţime de cca. 0,6 m; acest zid orientat N-S se mărgineşte spre est cu 
cuptorul F.3, suprapune o structură formată din 3 niveluri, cel mai vechi corespunzând unui dublu strat de 
loess şi cenuşă care apare şi la sud de zidul alfa! fiindu-i deci contemporan. Al doilea nivel se compune din 
cioburi mari legate de loess, la acelaşi nivel cu soia cuptorului F.3, putând deci să reprezinte nivelul de 
funcţionare al acestuia - şi deci fiind posterior zidului alfa - deci contemporan cu prima fază a construcţiei 
T.O.; la sud de cuptorul F.3, la cca. 0,3 m deasupra soiei acestuia, acest nivel reapare. 

În coltul de sud-vest al vechii săpături, între cuptoarele F.3 şi F.1 sondajele au scos la iveală o situaţie 
perturbată de gropile mormintelor romane M.1, M.2 şi M.1 O care ajung până la o adâncime de cca. 2 m. La 
adâncimea de 2,8 ma fost descoperit acelaşi nivel de lut şi cenuşă care a apărut şi la sud de zidul alfa!; 
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dedesubt au apărut urmele unui cuptor (F.6) contemporan cu cuptorul F.3 dar care a fost distrus în 
momentul construcţiei cuptorului elenistic F.1. 

IV. TERITORIUL HISTRIAN 

A. NUNTAŞI li Catrinei Domăneanţu, I.A.B. 
Cercetările efectuate pe parcursul a opt decenii la Histria au fost întotdeauna dublate de cele din 

teritoriul său. În acest program unitar de cercetare, cetate-chora, se încadrează şi săpăturile arheologice 
întreprinse în aşezarea greco-indigenă numită convenţional Nuntaşi 11, aflată la 1 O km V de Histria, în satul 
Nuntaşi, corn. Istria, jud. Constanţa. 

În perioada 1983-1992 s-au efectuat un sondaj stratigrafic şi cinci suprafeţe, în care, acolo unde situaţia 
din teren ne-a permis-o, s-a coborât până la solul viu. Sondajul, lung de 74 m, orientat N-S, pornea din 
punctul cel mai înalt al sitului şi urmărea stabilirea stratigrafiei aşezării, precum şi precizarea limitei sale de 
N. 

Din cauza nivelului foarte ridicat al pânzei de apă freatică, datorat irigaţiilor mult prea abundente care se 
făceau în acei ani, nu am reuşit însă să ajungem decât până la ultimul nivel arhaic, neputând astfel stabili, cu 
exactitate, momentul de început al sitului. Practicarea de către comună, în anii următori, a unui şanţ aflat la 
limita de N a aşezării, cu scopul scurgerii prisosului de apă, a fost nu numai în beneficiul agriculturii, dar şi al 
nostru, dându-ne posibilitatea ca, în noile suprafeţe cercetate, să se poată ajunge până la adâncimea de 3 
m, epuizându-se astfel straturile arheologice. 

Situl Nuntaşi li a fost fondat de către histrieni la sfârşitul sec. VII - începutul sec. VI a.Chr. aşa cum o 
demonstrează fragmentul de bol cu păsări, găsit în strat şi cele două boluri cu rozete din puncte, tip vechi, 
descoperite pe podeaua unei locuinţe. 

În consecinţă, în limitele cunoştinţelor actuale, aşezarea este cea mai veche din teritoriul histrian. 
Deşi suprafaţa cercetată este mică în raport cu întinderea sitului, nu putem să nu obseNăm densitatea 

locuirii. 
Stratul arhaic cuprinde trei niveluri. 
Primul este reprezentat de podeaua unei locuinţe de suprafaţă, pe care s-au găsit cele două boluri cu 

rozete din puncte, tip vechi. Al doilea este marcat de o locuinţă de mari dimensiuni, cu fundaţia şi probabil 
soclul zidurilor din pietre legate cu pământ, orientată N-V şi având o încăpere absidată. 

Al treilea cuprinde o construcţie cu cel puţin două încăperi, construită în acelaşi mod şi având aceeaşi 
orientare. Una din camere era prevăzută cu o vatră, pe care s-a găsit un fragment de cupă Kassel (ultimul 
sfert al sec. VI a.Chr.). 

Ţinem să remarcăm că toate aceste locuinţe se suprapun parţial, ceea ce în condiţiile unui material 
ceramic extrem de sărac şi fragmentar, ne oferă posibilitatea unei cronologii relative. 

Pentru perioada arhaică am mai rămas datori cu o singură obseNaţie şi anume că. aşa cum a reieşit din 
sondajul stratigrafic, aşezarea ocupa o suprafaţă mai restrânsă decât în veacurile următoare. 

Epoca clasică este şi ea bine reprezentată la Nuntaşi. Dacă la Histria a ridicat multe probleme 
cercetătorilor, deoarece nu a putu fi sesizată, din punct de vedere arheologic, decât în prea puţine locuri (în 
zona sacră şi în câteva din multele secţiuni efectuate în aşezarea civilă de pe platoul de V al cetăţii), aici 
situaţia este diferită. 

Primul nivel din sec. V a.Chr. este reprezentat de o locuinţă, pe podeaua căreia s-a găsit un crater cu 
colonete şi decor în benzi, datând de la începutul secolului. Aceluiaşi nivel îi corespundea un cuptor de uz 
casnic, descoperit într-o secţiune practicată în partea de S a aşezării, într-o perioadă anterioară aceleia la 
care ne referim în acest raport, datat cu ajutorul unei amfore samiene în aceeaşi perioadă. 

Celui de-al doilea nivel îi aparţine o construcţie de mari dimensiuni, cu ziduri groase de 1 m, având şi ea 
o încăpere absidată, orientată aproximativ E-V. Din păcate ea a fost distrusă aproape în întregime de o mare 
groapă elenistică, iar fragmentele de ziduri păstrate se reduc la numai prima "asiză" din fundaţie. În lipsa 
unor elemente sigure de datare vom recurge la cronologia relativă, această construcţie fiind parţial 
suprapusă de o alta, datând de la sfârşitul sec. V a.Chr. -începutul sec. IV a.Chr. 

Ultimul nivel al epocii clasice este ilustrat de un edificiu foarte mare, orientat N-S, având fundaţia şi 
soclul din pietre de şist verde legate cu pământ şi elevaţia din cărămidă crudă. Pereţii păstrau în interior 
tencuiala din lut, arsă la roşu ca şi podeaua, în urma incendiului care a distrus clădirea. 

Din păcate, partea de N şi V a construcţiei a fost complet distrusă de o altă groapă elenistică, motiv 
pentru care nu am mai găsit decât trei dintre încăperile care o compuneau. Prima din camerele de la S avea 
în centru o vatră în formă de trunchi de piramidă nedecorată. Singurele materiale ceramice găsite în această 
clădire impresionantă, în afară de câteva fragmente nesemnificative, sunt trei vase întregi sprijinite de zidul 
de N al încăperii mai sus mentionate şi anume: o amforă de Chios de la sfârşitul sec. V a.Chr., o imitaţie de 
skyphos atic cu firnis roşu şi u'n vas indigen lucrat cu mâna şi prevăzut cu patru apucători laterale. În plus a 
mai apărut un bolsal fragmentar cu firnis negru şi decor estompat, datând de la începutul sec. IV a.Chr. 

Modul în care erau aşezate cele trei vase din camera cu vatră ne îndeamnă să presupunem că ele 
aveau un caracter votiv. Alături de aceasta, faptul că, în locurile în care construcţia este bine păstrată, 
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dărâmătura ca şi crestele zidurilor(evident demantelate), sunt acoperite cu un strat de lut curat, ne ridică 
serioase semne de întrebare asupra funcţionalităţii acestui edificiu. 

Ultimul strat înregistrat în săpăturile de la Nuntaşi li aparţine epocii elenistice, timp în care aşezarea 
ocupă cea mai mare suprafaţă. 

Şi în această perioadă se înregistrează mai multe niveluri constructive. Aşezarea are un aspect 
organizat, toate casele fiind organizate N-V sau S-E. 

Din păcate, pentru epoca elenistică, nu avem decât fragmente de ziduri şi mici colţuri de încăperi, care 
se suprapun parţial. Ele au fost descoperite în sondajul stratigrafic, indicându-ne existenţa a trei niveluri. În 
suprafeţele cercetate, cele două imense gropi care pornesc din al doilea nivel elenistic, au distrus întreaga 
stratigrafie până la arhaic. 

Ultimul nivel al aşezării, este reprezentat de o construcţie cu două încăperi, având zidurile 
demantelate până la prima "asiză" din fundaţie şi de un sanctuar dedicat unei divinităţi ctoniene, foarte 
probabil Demetrei. Acest sanctuar este deocamdată unicat în lumea vest pontică. Construcţie rectangulară 
cu o singură încăpere, ea are zidurile aproape complet distruse de lucrările agricole repetate. Din fericire s-a 
păstrat o mică porţiune din zidărie, care ne indică faptul că pereţii aveau un soclu din pietre de şist verde 
legate cu pământ, suprastructura fiind din cărămidă crudă. Construcţia era pavată cu dale mari de şist verde, 
iar acoperişul era din ţigle. 

Sub marea masă de dărâmături a apărut un inventar foarte bogat (nu mai puţin de 78 de piese), format 
din statuete de teracotă (Cybele Nike, epheb), vase de cult (un Kernos de formă simplă şi un fund de amforă 
de Chersones reutilizat ca receptacul pentru un liknon), ceramică greacă de lux şi uz curent, ceramică 
indigenă lucrată cu mâna. 

Sanctuarul a fost distrus prin incendiu, cândva în a doua jumătate a sec. li a.Chr., poate chiar începutul 
sec. I a. Chr.Momentul distrugerii sale ne indică şi momentul final al aşezării Nuntaşi li. 

8. DIVERSE PUNCTE; Virgil Lungu, MINAC; Octavian Bounegru, Universitatea laşi; Alexandru Avram, 
I.A.B. 

Săpăturile arheologice efectuate în perioada 1982-1987 au oferit importante informaţii despre lumea 
satului roman în teritoriul Histriei, cunoscut, mai cu seamă, pe linie epigrafică. 

Au fost întreprinse mai multe campanii de săpături sistematice în următoarele puncte din teritoriul 
histrian: 

Punctul Histria B situat la 1,5 km S-S-E faţă de satul Istria şi la 200 m V de lacul cu acelaşi nume. Zona 
a fost cercetată prin 3 secţiuni şi 4 casete, toate orientate E-V. Locuirea din această aşezare începe în prima 
jumătate a sec. li p.Chr. Acestei faze îi corespunde nivelul I din S3 şi stratul inferior de cultură din S2. 
Acestei locuiri din sec. li p.Chr. nu i-am surprins corespondenţe de ordin constructiv. 

O a doua fază este reprezentată de nivelul 11, din sec. III p.Chr. surprins în S2 şi caseta 1, S3 + caseta A 
şi sugerat de amenajarea de pietre din S1. Acestui nivel îi aparţin două locuinţe. Urmele de arsură surprinse 
atât în S2 + caseta 1 cât şi în S3 + caseta A, precum şi mai multe fragmente ceramice care prezintă 
puternice urme de arsură secundare, ne îndeamnă să credem că aşezarea a fost probabil distrusă în 
decursul sec. III p.Chr., poate către jumătatea acestui secol. În acest caz, singurele evenimente politice de 
care putem lega această distrugere ar putea fi invaziile goto-carpice dintre 238-269. Nu credem că este cu 
totul exclusă posibilitatea existenţei unei legături între distrugerea Histriei de către populaţiile nord-pontice şi 
distrugerea acestei aşezări rurale din imediata apropiere a cetăţii. Probabil către sfârşitul sec. III p.Chr. se 
reia locuirea, care va dăinui până la mijlocul sec. IV p. Chr. Faptul că nu am surprins nici în plan, nici în 
profil, un nivel de locuire corespunzător sec. IV p. Chr. nu trebuie să ne surprindă, întrucât stratul arheologic 
se găseşte în acest loc la mică adâncime, fiind uşor distrus de lucrările agricole efectuate în teren. Locuirea 
din sec. IV p. Chr. ne este clar dovedită, atât de materialul ceramic găsit la suprafaţă şi în humus, cât, mai 
ales, de cele două monede de la Constantinus li şi respectiv Constans. 

În privinţa compoziţiei etnice şi a condiţiilor întemeierii acestei aşezări, judecând după tipul constructiv al 
locuinţelor şi preponderenţa ceramicii provincial romane, considerăm că avem de-a face cu o mică aşezare 
rurală romană din teritoriul histrian, în care s-au putut surprinde şi unele enclave getice, sugerate de 
materialul ceramic de factură getică. În schimb, caracterul agrar al acestei aşezări este în afară de orice 
îndoială. 

Orientarea identică a celor două locuinţe menţionate, ar putea, eventual, corespunde laturilor agrare, 
deşi fotografiile aeriene au pus în evidenţă pentru această formă, urme de CENTURIATIO. 

Punctul "Bent" se găseşte la aproximativ 400 m N-E faţă de comuna Cogealac, între şoseaua 
Cogealac-Tariverde şi pârâul Cogealac. Pentru precizarea caracterului aşezării au fost amplasate două 
secţiuni de 1 o x 2 m, precum şi o casetă de 5 x 5 m. Stratigrafic, au fost identificate două nivele. Nivelului I îi 
corespunde un zid compus din pietre de şist verde legate cu pământ, orientat N-S. Pe acest nivel au apărut 
vase ceramice fragmentare, ce se încadrează cronologic între a doua jumătate a sec. li şi prima jumătate a 
sec. III p. Chr. 

Pe nivelul 11, de asemenea cu elemente constructive, au fost găsite fragmente ceramice databile către 
sfârşitul sec. III p.Chr. şi începutul sec. IV p. Chr. O confirmare a datării acestui nivel de locuire sunt două 
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monede (M. Aurelius Carinus şi Constanţius li). 
Se poate afirma deci, că în punctul "Bent" a existat o aşezare romană, cu două momente de locuire, 

care a funcţionat de la jumătatea sec. li până către sfârşitul sec. IV p. Chr. Punctul "via lui Ciurea" cercetat 
la 1,5 km S-E de comuna Cogealac. Se cuvine să amintim aici, prezenţa unui singur nivel de locuire, căruia îi 
corespunde o locuinţă care avea cel puţin două încăperi. Pe nivel a fost găsită o monedă de la Constanţius 
11, iar în dărâmăturile locuinţei una de la Valens. Pe baza acestor descoperiri se poate postula existenţa, în 
punctul "via lui Ciurea", a unei întinse aşezări romane târzii, cu un singur nivel de locuire, datată în prima 
jumătate a sec.IV p. Chr. 

Concluzii 
Mica aşezare de la Histria B, pare să fi fost distrusă în a doua jumătate a sec. III p. Chr. De asemenea, 

una din aşezările de la Fântânele a suferit distrugeri violente, atât în a doua jumătate a sec. li, cât şi la 
jumătatea secolului următor. Situaţia surprinsă în cele două aşezări de la Cogealac, dovedeşte însă, că nu 
toate aşezările rurale au fost afectate de pustiitoarele invazii din sec. III p. Chr., unele dintre ele prelungindu
şi existenţa până în prima jumătate a sec. IV, fără să fi suferit distrugeri. 

Nu putem încheia aceste sumare consideraţii fără a evidenţia aspectul deloc neglijabil al modului în 
care, cele două aşezări în discuţie ("Bent" şi "via lui Ciurea"), reflectă două etape ale procesului de 
colonizare în Scythia Minor. 

Aşezarea romană din punctul "Bent", în care nu există dovezi de locuire anterioare celei de-a doua 
jumătăţi a sec. li p.Chr., ar putea face parte din seria de aşezări întemeiate în a doua jumătate a acestui 
secol, eventual chiar în vremea Severilor, când se constată un reviriment al mediului rural. Ea constituie încă 
un argument în favoarea ipotezei că, în teritoriul histrian, procesul de colonizare sau, oricum, cel de 
întemeiere de noi aşezări, s-a desfăşurat în mai multe etape şi a durat până către prima jumătate a sec. III p. 
Chr. Cu totul deosebită ne apare situaţia din punctul "via lui Ciurea", unde avem de-a face cu o aşezare 
întemeiată ab initio, în prima jumătate a sec. IV p. Chr. Avem, în acest caz, o confirmare în plus, a faptului 
că, la adăpostul relativei stabilităţi politice din această vreme, mediul rural continuă să constituie un 
important factor economic şi social. Aceasta ar fi una din explicaţiile întemeierii, chiar şi în această perioadă, 
a unor aşezări rurale, atât în teritoriul histrian, cât şi în nordul Dobrogei. 

32. HODONI-PUSTA. Hodoni-Pustă, Com. Satchinez, Jud. Timiş; Adrian Beja, Doina Benea, 
Universitatea de Vest Timişoara; Mircea Mare, Muzeul Banatului Timişoara 

Aşezare fortificată de epoca bronzului, peste care se suprapune o aşezare postromană de sec. III-IV. 
Au fost degajate , total sau parţial următoarele complexe arheologice: 
I. Aşezarea fortificată de epoca bronzului: - a fost secţionat şanţul de apărare al aşezării. Lăţimea 

şanţului, în partea superioară, este de 16,50 m, iar adâncimea sa maximă este de 3,5 m; - au fost degajate 
cinci locuinţe (bordeie şi locuinţe de suprafaţă); - cinci gropi de provizii, circulare; - şase gropi menajere, de 
dimensiuni mici. 

Datarea aşezării s-a realizat pe baza ceramicii, care încadrează complexul la sfârşitul epocii bronzului. 
Bordeiele descoperite au plan patrulater, cu colţurile puternic rotunjite, uneori aproape până spre mijlocul 
laturilor (acolo unde s-au putut surprinde marginile locuinţelor). Gropile de bucate sunt cilindrice cu pereţii 
drepţi. Gropile menajere, puţin adâncite în pământ, au fundul albiat şi sunt circulare sau ovale. 

lntinderea aşezării, sistemul său de fortificare complex precum şi materialul arheologic încă neprelucrat, 
par a indica un important centru economic şi politic al populaţiei tracice din zonă. 

li. Aşezarea de sec. III-IV, s-au degajat: - unsprezece locuinţe; - şaisprezece gropi de provizii; - şapte 
gropi menajere; - cinci cuptoare exterioare locuinţelor (la trei s-au găsit doar vetrele distruse); - un cuptor 
interior unei locuinţe. Descrierea complexelor aşezării de sec. III-IV. 

Locuinţe; 1. Bordei. Patrulater, distrus pe latura estică de un şanţ excavat în anul 1976. L = 4,20 m, 1 
(păstrată)= 2 m. Avea două încăperi, de 2 m lungime fiecare, despărţite printr-un perete de pământ cruţat de 
0,20-0,25 m. Fundul la adâncimea de 1,50 m de la nivelul de călcare actual (adâncimea medie a tuturor 
bordeielor de aici). În a doua încăpere, resturile unui cuptor menajer, plasat spre colţul sud-vestic, cu vatră 
de formă ovală având axele de 1,20 X 1 m. Intrarea pe latura vestică, lată de 1,2 m (PI. 1/5).2. Bordei, identic, 
probabil, tipologic, cu precedentul. Surprins în profilul şanţului de evacuare ( 1976) şi desenat. Prin refacerea 
anuală a acestui şanţ, a fost distrus total. L = 4 m, avea probabil tot două încăperi, despărţite de zidul de 
pământ cruţat. 

3. Bordei având două faze de folosinţă. În prima sa fază, are forma patrulateră (trapezoidală), aproape 
oval datorită colţurilor puternic rotunjite. Pe latura estică se află vatra, scobită în perete şi adâncită în 
pământ, cu axele de 1,70 X 1,5m. Dimensiunile locuinţei: 3,20 X 2,50 m (pe axe). În a doua fază, în jurul 
vetrei bordeiul se lungeşte şi se îngustează, căpătând formă dreptunghiulară cu laturile de 3,60 X 2 m. Prima 
fază are fundul locuinţei la 1,50-1,60 m, iar a doua la1 ,30-1,40 m (PI. 1/3).4. Semibordei, adâncime 0,9 m. 
Dreptunghiular, cu laturile de 3,50 X 3,50 m. Vatra, distrusă din vechime, în colţul desud-est. 5. Locuinţă de 
suprafaţă. Adâncime 0,30-0,40 m de la nivelul actual. Distrusă de arătură, se distinge de solul înconjurător 
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prin cantitatea mare de fragmente ceramice masată în spaţiul său. Dimensiuni aproximative: L = 6 m, I = 4 
m, plan dreptunghiular, probabil cu două sau mai multe încăperi. Nu am depistat urme de vatră sau cuptor. 
6. Bordei. Distrus parţial de şanţul de excavare, care l-a separat în lungime, peste mijloc. Dimensiuni: 4,60 X 
3 m. Dreptunghiular, cu colţurile rotunjite. Urmele vetrei distruse spre colţul sud-vestic (PI. 1/4).7. Bordei 
dreptunghiular, suprapus peste o locuinţă de epoca bronzului. Dimensiuni: 3,80 X 2,90 m. Colţurile rotunjite 
(Pl.l/2).8. Bordei dreptunghiular, cu colţuri rotunjite, dimensiuni 3,80 X 2,60 m.9. Bordei distrus parţial de 
şanţul de excavare. Dreptunghiular, L = 3,70 m; I= 1, 10 m (păstrată). Despărţit în două încăperi L 1 = 1,80 
m; L2 = 1, 70 m, de un zid de pământ cruţat gros de 0,2 m. Vatra se afla probabil pe latura vestică.1 O. 
Semibordei suprapus peste o groapă de provizii din epoca bronzului. Dreptunghiular, cu colţurile rotunjite, de 
dimensiuni reduse (2,40 X 1,50 m). Fără vatră de foc. Se caracterizează prin numeroase bucăţi de zgură 
aflate în umplutura sa. Probabil a fost o clădire anexă (depozit?) a unui atelier metalurgic aflat undeva în 
apropiere. Adâncime agropii locuinţei: 0,90-1 m, adâncime totală 1,45 m (PI. 1/1 ).11. Bordei degajat parţial. 
doar colţul de NE, restul fiind distrus de escavaţii. Identic tipologic cu precedentele. 

Gropi de provizii1. Cilindrică, pereţi drepţi, gură ovală (axe 2,20 X 1,80 m). Adâncime 1,40 m de la 
nivelul actual (stratul de cultură în aşezare se termină la adâncimea de 0,70-0,80 m de la nivelul actual). Jur 
împrejur, s-au identificat urmele a 12 pari de stâlpi pe care se sprijinea acoperişul (gropi mici de la pari s-au 
găsit aproape la toate gropile de provizii de la Hodoni).2. Circulară, diametrul 1,50 m. Formă cilindrică; 
adâncime 1,20 m.3. De formă cilindrică, cu gură circulară, diametrul 1, 1 O m, adâncime 1,20 m.4. Identică cu 
precedenta. 5. Circulară, cilindrică, diametrul 1,50 m, adâncime 1,60 m (PI. 11/7).6. Circulară în partea 
superioară, spre fund se bombează formând o cavitate cu pereţii concavi. Pe fund, gropi de pari înfipţi 
orizontal, sugerând prezenţa unui grătar de lemn. Adâncime 1,80 m. Diametrul gurii 2 m, diametrul fundului 3 
m (Pl.ll/10).7. Groapă în formă de clopot. Gura patrulateră, cu colţurile rotunjite. Adâncimea 2 m. În 
umplutură, pe fund îndeosebi, s-a desenat conturul carbonizat al unui schelet lemnos, asemănător unei 
etajere (PI. 11/8).8. Groapă cilindrică, circulară, cu diametrul de 2,50 m, adâncimea 1,40 m.9. Identică 
tipologic cu precedenta, aproximativ aceleaşi dimensiuni.1 O. Groapă circulară, diametrul 1 ,40 m la gură, 
formă concavă asemănătoare unui butoi cu diametrul maxim (1,70 m) pe mijlocul înălţimii, adâncime 2,50 m 
(PI. 11/5).11. Groapă circulară, concavă, cu diametrul maxim spre fund. Diametrul gurii 1,20 m, diametrul 
fundului 1,70 m. Adâncime 2,15 m. Din inventar, o monedă fragmentară de la Traianus Decius (PI. 11/4).12. 
Identică tipologic cu nr. 1 O, Adâncime 2 m. Diametrul maxim 1,60 m, diametrul fundului şi gurii 1,40 m (PI. 
11/3).13. Groapă în formă de clopot. Diametrul gurii 1 m, diametrul maxim 1,80 m. Inventar, un fragment de 
fibulă de fier corodată, databilă în sec. III p. Chr. (PI. 11/1 ).14. Groapă circulară, tronconică în profil, cu pereţii 
oblici, lărgindu-se de la gură spre fund, adâncimea 2,40 m. Diametrul gurii 1,40 m, diametrul fundului 2,20 m. 
La fundul gropii, laviţă de pământ cruţat cu dimensiunile L = 0,90 m, I = 0,80 m, î =0,40 m (PI. 11/6).15. 
Groapă de formă ovală tronconică în secţiune, cu pereţii uşor bombaţi. Axele gurii: 1,70 X 1,50 m. Axele 
fundului 2, 1 OX 1,80 m. Adâncime 1,80 m (PI. 11/9).16. Groapă de formă tronconică, circulară în diametru. 
Diametrul gurii 1,50 m, diametrul fundului 2,40 m. Adâncime 2,20m (PI. 11/2). 

Gropi menajere. Şapte gropi de mici dimensiuni, circulare sau ovale (în medie 1,50 m diametru sau cu 
axele de 1 (1,5) X 2 (1,5) m, de mică adâncime şi cu fundul puternic albiat, coborând, în punctul maxim, 
până la cel mult 1 m adâncime. Umplutura lor constă din fragmente ceramice mărunte (majoritatea atipice) şi 
oase de animale fragmentare, cenuşă uneori. 

Cuptoare şi vetre 1. Cuptor de olar, probabil de tipul cuptorului cu grătar. Are grătarul complet distrus. 
Este aproape rotund, diametrul aproximativ 1, 70 m, groapa de alimentare lărgindu-se spre vest cu 1 m şi 
coborând până la adâncimea de 1,40 m.2. Partea finală a unui cuptor pentru copt pâine, aflat transversal pe 
şanţul de evacuare şi distrus în cea mai mare parte. Formă dreptunghiulară, coboară în pantă pe axa 
longitudinală. Lungimea păstrată 1 m.3. Cuptor menajer aflat în interiorul locuinţei nr. 1.4. Vatră ovală, de 
mari dimensiuni, supraînălţată, cu axele 2,20 X 2 m (inclusiv marginile vetrei) aparţinând probabil unui cuptor 
exterior locuinţei. 5. Vatră circulară, cu diametrul aproximativ de 2 m (inclusiv marginile vetrei), de acelaşi tip 
cu precedenta. 6. Groapă cu resturi de vatră, păstrându-se o porţiune de diametru şi pe o înălţime de 1 O cm 
partea supraînălţată a vetrei. Diametrul probabil al vetrei; 1 ,20-1,40 m. 

Concluzii 
Materialul arheologic predominant, recuperat din aşezarea de sec. III-IV, este ceramica. Se adaugă 

numeroasele fragmente de oase de animale şi câteva obiecte mărunte de metal (bronz), în majoritatea lor 
atipice. Ceramica este de două categorii; ceramică lucrată cu mâna, din pastă grosieră, cenuşiu-cărămizie şi 
prost arsă, aparţinând unor vase de tipul oalei-borcan de dimensiuni mici şi mijlocii şi ceramică lucrată la 
roată, din pastă fină, în majoritatea ei cenuşie, aspră la pipăit şi aparţinând unor chiupuri de mici dimensiuni, 
oale şi străchini, dar într-o cantitate mai redusă, şi ceramică roşie, fină, aparţinând unor vase de mai mari 
dimensiuni (chiupuri). Deşi materialul ceramic nu a fost încă prelucrat, el poate fi încadrat (atât cel lucrat cu 
mâna cât şi cel la roată) în tipurile ceramice de tradiţie dacă şi romană, databile cronologic în sec. III-IV. 
Aşezarea de la Hodoni-Pustă aparţine unei comunităţi daco-romane de agricultori, având o organizare de 
obşte sătească. Alături de agricultură şi creşterea vitelor ca ocupaţii principale constatăm do"'.ezi de 
practicare a meşteşugurilor, în vederea satisfacerii necesităţilor colectivităţii: olăritul (cuptorul de olar) şi 
reducerea şi prelucrarea metalelor (cantitatea mare de zgură din locuinţa descoperită în anul 1983 atestând 
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prezenţa în aşezare a unui atelier sau cuptor de redus minereu). Cele câteva fragmente de terra sigilatta, 
mărgele, fibula sunt produse ale lumii romane însuşite prin schimb de către membrii colectivităţii de la 
Hodoni. 

A Bejan, Aşezarea de sec. III-IV e. n. de la Hodoni-Pustă Uud. Timiş), în MCA, Tulcea, 1980, p. 366-
372; Idem, Contribuţii arheologice la cunoaşterea aşezărilor daco-romane din Banat în lumina descoperirilor 
de la Hodoni Uud. Timiş), în Banatica, IV, 1981, Reşiţa, p. 153-171; Idem, Elemente de continuitate daco
romană în aşezarea de la Hodoni Uud. Timiş). Tipologia gropilor de provizii, în SIB, IX, 1983, p. 13-22; Idem, 
Banatul în sec. IV-XII, Timişoara, 1995, p. 35-40; A. Bejan, D. Benea, Şantierul arheologic Hodoni-Pustă. 
Raport preliminar 1979 -1984, în Banatica, VIII, 1985, p. 187-197; A. Bejan, M. Mare, Descoperiri 
arheologice de epoca bronzului şi sec. III-IV e. n. la Hodoni-Pustă (Raport privind cercetările arheologice din 
anii 1983-1984), în SIB, XIII, 1987, p. 21-28. 

33. HUŢANI, Jud. Botoşani; Mariana Marcu, IAB 

Între anii 1986-1987 în satul Huţani, corn. Vlădeni, jud. Botoşani am identificat două staţiuni arheologice: 
Huţani 1, în punctul „Mori de piatră", sau „Sălişte" şi Huţani 2, în punctul „Saivan".În aşezarea Huţani1, 
pe traseul unei secţiuni cu dimensiunile de 1 00X1 m au fost identificate cinci locuinţe rectangulare. în 
interiorul acestora s-au găsit una, două sau trei vetre de foc circulare. Cazurile de locuinţe cu urme a două 
sau trei vetre de foc marchează tot atâtea refaceri ale suprafeţelor acestora. Lângă locuinţa nr. 1 a mai fost 
găsită o vatră în aer liber cu diametrul de 1,70 m. În umplutura acestor complexe s-au găsit: multă ceramică, 
unelte, obiecte de uz casnic, oase de animale, bulgări de zgură şi lupe de fier pe baza cărora aşezarea se 
datează în sec. III - IV. În aşezarea Huţani 2, pe traseul a opt secţiuni s-au identificat şi dezvelit următoarele 
complexe arheologice: În secţiunea 1: un cuptor circular de ars oale-C1, cu o groapă a olarului de formă 
ovală în fata intrării. Cuptorul este de tipul cu două încăperi suprapuse, cu grătarul sprijinit pe un pilon de 
susţinere. ln apropierea cuptorului semnalăm două gropi, practicate probabil pentru extragerea lutului. 
Materialele arheologice din acest complex datează din sec. IV. În secţiunea 8 a fost identificat un alt cuptor 
de ars oale-C2, de formă ovală, de acelaşi tip ca mai sus, cu grătarul sprijinit pe un pilon de susţinere alungit 
(zid median). Groapa olarului din faţa cuptorului este rectangulară. Materialele arheologice din acest 
complex datează tot din sec. IV p. Chr. Pe traseul secţiunii 8 a mai fost identificat un al treilea cuptor de ars 
oale-C3, de formă circulară, de acelaşi tip cu cele menţionate anterior: are grătarul sprijinit pe un perete 
median lung până la gura cuptorului, şi două canale de alimentare cu lemne (două guri). Groapa olarului 
acestui cuptor este de formărectangulară. Datarea cuptorului este tot sec. IV p. Chr.Groapa olarului de la 
cuptorul C3 taie o locuinţă de formă rectangulară-86, cu multă ceramică datând din sec. III p. Chr.În 
secţiunea 2 a fost degajată o groapă de mari dimensiuni (5,30X5, 1 O m) şi adâncă de 1,90 m din care a 
rezultat multăceramică datând din sec. IV p. Chr., un creuzet şi zgură de fier. În secţiunea 4 a fost dezvelită 
o locuinţă-82, datând dinsec. IV p. Chr., care a tăiat şi a deranjat o groapă cu materiale databile din sec. III 
p. Chr. În preajma locuinţei 82 s-au maiidentificat două gropi cu materiale datând din sec. III p. Chr. Tot pe 
traseul secţiunii 4 s-a degajat un complex de formă dreptunghiulară, în umplutura căruia s-au găsit materiale 
datând din sec. IV p. Ch. În cazul Huţani 2 este vorba de o staţiune cu două nivele de locuire, din secolele III 
şi IV. În special din nivelul de locuire din sec. IV au rezultat dovezi evidente legate de meşteşugul prelucrării 
metalelor şi al olăritului. 

34. LIUBCOVA-ORNIŢA, Jud. Caraş-Severin; Adrian Sabin Luca, Universitatea Sibiu 

Aşezarea neolitică de la Liubcova-Omiţa se situează pe a doua terasă a Dunării închizând actualmente 
un "golf" al lacului artificial creat în urma construirii sistemului hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier 
I". Ea ocupă o poziţie centrală într-o depresiune largă (aproximativ 4 km pe malul Dunării) ce se află la 
vărsarea pârâului Oreviţa în Dunăre. Săpăturile arheologice au urmărit, în principal, cunoaşterea stratigrafiei 
sitului, a relaţiei între fazele "Omiţa" şi "Omiţa Vest• stabilite prin cercetările mai vechi intreprinse de E. 
Comşa. S-a izbutit realizarea a mai mult de 60% din magistrala I, care trebuia, în accepţiunea noastră, să 
taie de la N la S aşezarea de fază "Omiţa". Secţiunile cercetate pe magistrala I sunt: secţiunea 1 /1985 cu 
dimensiunile de 44/2 m; secţiunea 2/1987 cu dimensiunile de 20/2 m şi secţiunea 3/1990 cu dimensiunile de 
20/2 m. Pentru a uşura munca de prelucrare şi de cercetare în continuare a sitului arheologic cele trei 
secţiuni apar în documentaţii cu siglele S 1/1995; S la/1987 şi S lb/1990. Chiar dacă în anul 1995 credeam, 
în conformitate cu perieghezele efectuate, că secţiunea magistrală nu va avea mai mult de 70 m s-a dovedit 
- în următorii ani - că şi cei 90 m cercetaţi reprezintă doar aproximativ 60% din dimensiunile viitoarei 
magistrale. Stratigrafia sitului arheologic se prezintă unitar pe toate segmentele cercetate. Numerotarea 
nivelelor s-a făcut în ordinea descoperirii acestora: 
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Nivelul I 
Primul nivel este format din humusul actual, fiind foarte bogat in ceramică datorită distrugerii, prin lucrări 

agricole, a stratului de cultură. Din el pornesc gropi şi complexe de locuire ce aparţin - din punct de vedere 
cronologic şi cultural -culturii Vinca C. 

Nivelul li 
Acesta are un sol de culoare brună, este bogat in ceramică şi conţine multe fragmente de chirpic. Din 

acest nivel pornesc gropi de mici dimensiuni sau gropi ce străpung celelalte nivele ajungând până la 1,50 m 
adâncime (in mai puţine cazuri).Locuinţele nivelului sunt tot semiadâncite sau de suprafaţă ca şi cele din 
nivelul anterior. Încadrarea cronologică a stratului este tot Vinca. Cele două nivele amintite au fost publicate. 

Nivelul III 
Solul este alb-cenuşos. Locuinţele descoperite sunt de suprafaţă având, in unele cazuri, dărâmătura 

masivă. Acest nivel se poate lega, din punct de vedere cronologic şi cultural de cel ce va urma (nivelul IV) 
dezvoltându-se din acestea. După opinia noastră acest nivel, la Liubcova, aparţine unui orizont Vinca A3-81. 

Nivelul IV 
Culoarea pământului este cenuşie, solul fiind cenuşos. Locuirea a fost foarte intensă observând 

existenţa unor podine succesive din lut bătut arse sau nearse şi, in partea inferioară a nivelului bordeie. în 
unele dintre aceste bordeie padinele s-au tasat. Bordeiele sunt deosebit de bogate in ceramică. Nivelul 
aparţine culturii Vinca A. Am constatat existenţa unui bordei (86) aparţinând fazei A 1 a acestei culturi. 

Nivelul V 
Stratul de cultură este galben-lutos, deosebindu-se foarte clar de nivelul IV. Materialul arheologic este 

deosebit de caracteristic pentru faza III Ba culturii Starcevo-Criş. În decursul anilor am publicat diverse 
articole despre aceste ultime trei nivele, in special despre corelaţia dintre nivelul IV inferior şi nivelul V. 
Studiul materialului arheologic recoltat cu prilejul cercetărilor ultimilor ani a dus la aprofundarea imaginii 
neoliticului depresiunii Gornea-Liubcova. Cu ocazia perieghezelor din anii 80 s-au făcut şi descoperiri de 
excepţie cum ar fi "Statueta de la Liubcova" asupra căreia am insistat in mai multe rânduri (vezi bibliografia 
anexată). 

S. A. Luca, în Banatica, 8, 1985, p. 465-468; Idem, în Banatica, 9, 1987, p. 13-24; S. A. Luca - I. 
Dragomir, în Banatica,9, 1987, p. 31-42; S. A. Luca - G. El Susi, în Apulum, XXV, 1989, p. 49-58; S. A. Luca, 
în Apulum, XXVI, 1989 (1990), p.49-54; Idem, în Sargeţia, XXI-XXIV, 1988-1991, p. 1-14; S. A. Luca- I. 
Dragomir, în Dacia NS, XXXIII, 1989, p. 229-234.S. A. Luca, in Banatica, 10, 1990, p. 6-44; Idem, în 
Banatica, 1 O, 1990, p. 6-44; Idem, Liubcova-Orniţa, Reşiţa, 1991; Idem, in Banatica, 11, 1991, p. 141-156; 
Idem, în Cultura Vinca în România, Timişoara, 1991; Idem, în Le Paleolithique etle Neolithique de la 
Roumanie en contexte Europeen, laşi, 1991, p. 266-271; Idem, în Apulum, XXVII-XXX, 1990-1993, 9. 63-78. 

35. LOZNA-STRATENI, Jud. Botoşani; Dan Gh. Teodor, IA laşi 

Cu prilejul unui sondaj efectuat în 1963 într-o aşezare datând din secolele VII-VII 1, situată în punctul "La 
Ocoale" dintre satele Lozna şi Străteni, comuna Dersca, jud. Botoşani au fost descoperite cinci locuinţe şi 
trei cuptoare meşteşugăreşti. După o întrerupere de peste un deceniu şi jumătate cercetările au fost reluate 
în 1979 şi continuate până în 1989 inclusiv, aşezarea fiind săpată integral. Până în prezent, au fost dezvelite 
34 complexe de locuire, 1 O ateliere meşteşugăreşti şi 9 cuptoare în aer liber, situate în spaţiul dintre 
locuinţe. 

Cu o singură excepţie, locuinţa nr.19, care a fost construită la suprafaţa solului, celelalte complexe de 
locuire sunt parţial adâncite în pământ sub formă de bordeie sau semibordeie. Acestea au o formă 
rectangulară in plan, cu adâncimi variind intre 0,40-0,55 m pentru semibordeie şi intre 0,75-1,20 m pentru 
bordeie. În interior casele au vetre simple din lut, vetre construite din pietre şi lut, precum şi cuptoare clădite 
din piatră, cu sau fără boltă. Instalaţiile de foc sunt situate de regulă in colţul de nord-est sau nord-vest al 
locuinţei. O parte însemnată din locuinţe prezintă la colţuri sau pe mijlocul laturilor gropi de pari. în interior, 
unele case au gropi mai mari pentru depozitatul cenuşei sau gropi gospodăreşti. 

Dispoziţia în planul aşezării a locuinţelor arată că au existat mai multe grupu~i distincte (aproximativ 
cinci) constituite din 5-7 case grupate, dispuse în şiruri, formând adevărate uliţe. ln trei cazuri, locuinţele nr. 8 
şi 1 O, nr. 24 şi nr. 25 şi nr. 37 şi nr. 38 se suprapuneau parţial fiecare având altă orientare a laturilor şi a 
vetrelor, în schimb la cele numerotate 15, 20-21,22-23 şi 32, suprapunerea s-a făcut exact peste vechea 
groapă a locuinţelor anterioare, astupată în prealabil cu un strat de pământ galben bătătorit. În stadiul actual 
al cercetărilor este încă dificil de precizat diferenţa cronologică dintre etapele de refacere ale locuinţelor 
menţionate, dar este cert că reconstrucţia lor s-a produs foarte curând după dezafectarea primelor case. De 
altfel, nu există diferenţieri intre inventarul locuinţelor din prima şi a doua fază. În mod obişnuit, inventarul 
locuinţelor se compune din ceramică lucrată îndeosebi cu mâna şi în mai mică proporţie la o roată înceată, la 
care se adaugă un număr foarte mare de unelte, diferite obiecte gospodăreşti, vestimentare, de podoabă. 
sau de cult. intre acestea, multe sunt provenite din import (ceramică fină, fusaiole din caolin, recipiente din 
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sticlă etc.). În interiorul unor locuinţe au fost descoperite resturi de bârne carbonizate, resturi de cereale, 
precum şi oase de animale. Analiza paleofaunistică atestă existenţa animalelor domestice, în care 
predomină taurinele şi ovicaprinele, precum şi porcinele, găina, calul şi câinele. Vânătoarea avea o pondere 
mai mică, întâlnindu-se castorul, iepurele, mistreţul, cerbul, căpriorul şi bourul. 

După cum s-a menţionat, alături de complexele de locuire la Lozna-Strateni au fost descoperite şi 1 O 
ateliere şi 9 cuptoare meşteşugăreşti, în marea lor majoritate grupate în marginea de nord est a aşezării, de
a lungul pârâului "Străteni", care mărgineşte în această parte aşezarea. Din cele 1 O ateliere, 6 erau folosite 
exclusiv pentru reducerea minereului de fier, două erau folosite pentru prelucrarea osului iar alte două pentru 
prelucrarea unor obiecte casnice, vestimentare sau de podoabă. 

Atelierele pentru obţinerea fierului foloseau ca materie primă depunerile de limonit din turbăria de la 
Lozna, aflată la circa 1 Km nord-vest de aşezare, dar şi din mineralizaţiile de oxizi de fier existente din 
abundenţă în malurile pârâului "Bahnei", care străjuieşte marginea de sud a aşezării şi care îşi are şi el 
obârşia în mlaştina eutrofă menţionată. 

Resturi de cuptoare, tuburi de suflat de la foale, creuzete, vase fragmentare puternic arse, zgură 
metaliferă şi lupe din fier au fost găsite din abundenţă în cele şase ateliere, dar şi în jurul celor 9 cuptoare în 
aer liber, în spaţiul dintre locuinţe. În atelierele pentru prelucrarea osului sau făurirea unor obiecte 
vestimentare şi de podoabă au fost descoperite numeroase creuzete mici, lingouri de bronz sau aramă, 
resturi de tipare şi calapoade din lut sau piatră, unelte specializate şi piese în curs de finisare. 

Numărul mare al atelierelor şi al uneltelor descoperite conferă aşezării de aici o caracteristică aparte, 
obiectivul de la Lozna-Străteni putând fi socotit unul din centrele meşteşugăreşti cele mai importante din 
această parte a ţării, cu o susţinută şi rodnică activitate economică. 

Date fiind, atât situaţia stratigrafică, cât şi numărul mare de complexe de locuire şi meşteşugăreşti cu un 
foarte bogat material (unelte, ceramică etc.) suntem în măsură să precizăm că, centrul meşteşugăresc de 
aici a funcţionat intre a doua jumătate a secolului al VII-iea şi prima jumătate a secolului al Vlll-lea inclusiv. 
Unele elemente culturale sporadice, situate separat în cadrul perimetrului aşezării, ca cele ale locuinţei de 
suprafaţă nr. 19, vădesc caracteristici alogene, specifice secolului al Vlll-lea. Prezenţa lor aici ar putea 
explica încetarea locuirii autohtone şi părăsirea pentru totdeauna a satului care, probabil, s-a strămutat la 
circa 2Km mai spre nord, după cum o atestă urmele unei aşezări datând dintr-o perioadă ulterioară, secolele 
VIII-IX. 

Tot cu prilejul săpăturilor arheologice intreprinse la Lozna-Străteni s-a constatat că aşezarea din 
secolele VII-VIII a suprapus şi parţial distrus un cimitir de incineraţie. 

Din această necropolă au fost descoperite 20 de morminte, formate din gropi simple, circulare sau ovale 
în plan, adânci de cca. 0,30-0,50 m. Dintre aceste gropi numai 1 O mai păstrau în umplutura lor resturi puţine 
de oase umane calcinate. Gropile mormintelor apar sub forma unor mici alveolări cu fundul îngust, unele din 
ele fiind prevăzute cu un mic prag. În unele gropi, alături de oase umane, au fost descoperite fragmente 
ceramice provenite din vase borcan şi tipsii lucrate cu mâna, resturi de cărbuni de lemn, cenuşă şi mici pietre 
de râu sau gresii parţial înroşite sau înnegrite de fum. În mormântul nr. 5 s-a descoperit o aplică cordiformă 
din bronz. Din morminte lipsesc oasele de animale. 

Analiza puţinelor elemente de rit şi ritual surprinse la unele morminte atestă folosirea unor practici mai 
vechi, cum ar fi spargerea rituală de vase în groapă (fragmentele nu sunt arse secundar), depunerea unor 
pietre arse, lipsa oaselor de animale etc., situaţie întâlnită în manifestările religioase ale populaţiilor geto
dacice din secolele III-IV. Caracteristicile fragmentelor ceramice, ca şi aplica de bronz cordiformă asigură 
datare necropolei în limitele secolelor VI-VII fiind astfel unul din puţinele obiective de acest fel atestate în 
regiunile de la est de Carpaţi, din perioada respectivă. În ceea ce priveşte aşezarea menţionată socotim că 
prezintă o deosebită importanţă, nu numai prin faptul că este una din puţinele cercetate integral, ci mai ales 
pentru numărul considerabil al complexelor şi materialelor arheologice descoperite care oferă posibilitatea de 
a preciza trăsăturile aspectului de cultură materială din secolele VII-VIII, perioadă încă puţin cunoscută în 
regiunile de la nordul Dunării de Jos, dar în care s-au conturat definitiv preliminariile viitoarei culturi de tip 
Dridu. 

D.Gh.Teodor, I.Mitrea, Arheologia Moldovei, IV, 1966, p.279-290; D.Gh.Teodor, Materiale, Tulcea, 
1980, p.455-461. 

36. MALNAŞ BAI, Corn. Malnaş, Jud. Covasna; Attila Laszlo, Universitatea "Al.I.Cuza" laşi 

Începute în 1976, săpăturile au fost continuate, cu unele întreruperi, până în anul 1989. Staţiunea 
cercetată se află pe un promontoriu al Munţilor Baraoltului (numit de localnici "Fuvenyesteto = culme 
nisipoasă cu prundiş"), ce se înalţă cu 20-25m deasupra confluenţei pârâului Şomoş cu Oltul şi face parte 
din terasa inferioară a acestuia. În evoluţia aşezării au putut fi distinse patru niveluri de locuire, marcate de 
locuinţe şi/sau alte construcţii (vetre, mai ales), notate de jos în sus I, 11, III a şi III b. Toate aceste niveluri de 
locuire, care au fumizat un material arheologic bogat şi variat, dar relativ unitar, pot fi încadrate, mai ales pe 
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baza trăsăturilor stilistice ale ceramicii, în faza Cucuteni A (cu precădere A2/A3, dacă ţinem seama de 
diferitele criterii de periodizare, aplicate în prezent). În aceeaşi perioadă a fost construit şi sistemul de 
apărare al aşezării, care barează accesul spre promontoriu şi care este alcătuit din şanţ şi val adiacent, 
completat, probabil, de un contraval şi o palisadă. Observaţiile şi descoperirile arheologice au permis o mai 
fidelă reconstituire a vieţii cotidiene şi a spiritualităţii populaţiei, creatoare a civilizaţiei Ariuşd-Cucuteni în 
sud-estul Tansilvaniei. Nu este mai puţin important studiul arheozoologic al osemintelor animale, colectate 
integral, pe complexe, ceea ce a permis formularea unor concluzii cu privire la mediul ambiant, modul de 
exploatare a acestuia şi, implicit, economia comunităţii neolitice de la Malnaş-Băi. Probele de sol, prelevate 
în vederea unor analize palinologice, încredinţate d-nei Felicia Monah, de la Institutul de Tracologie, Filiala 
laşi, sunt încă în studiu. Mai multe mostre (cărbune de lemn şi oase) au fost trimise spre analiză 
laborato?relor de la Heidelberg (Germania) şi Gliwice (Polonia), în vederea obţinerii unor datări radio -
carbon. ln clipa de faţă dispunem de următoarele date: 

Hd - 15082 (oase): 5416 + 24 BP = 3566 bc; 
Hd - 14118 (cărbune): 5665 + 40 BP = 3715 bc = 4576 - 4465 CAL. BC; 
Hd - 14109 (cărbune): 5480 + 100 BP = 3570 bc = 4457 - 4240 CAL. BC. 
(Toate aceste datări 14C se referă la complexele aparţinând nivelului li de locuire al aşezării neolitice de 

tip Ariuşd-Cucuteni A de la Malnaş-Băi).Alături de rămăşiţele aşezării aparţinând culturii Ariuşd-Cucuteni, au 
fost descoperite şi urme ale culturilor Coţofeni şi Wietenberg, fără ca acestea să constituie niveluri de locuire 
distincte. 

Attila Laszlo, Şantierul arheologic Malnaş Băi, în Materiale, Tulcea, 1980, p. 124-126; idem, Date noi 
privind tehnica de construcţie a locuinţelor neolitice, în Arheologia Moldovei, XII, 1988, p. 23-31; idem, 
Recent Data on NeolitthicHouse-Building Techniques and Foundation Sacrifices, în Third Symposium on 
Upper Palaeolithic,Mesolithic and NeolithicPopulation of Europe and the Mediterranean Basin, Budapest, 
1990. Summaries, p. 17 (lucrarea, in extenso, sub tipar); idem, Neue Angaben uber die 
Beeefestigungsanlagen der Ansiedlungen der Ariuşd-Cucuteni Kultur, în Actes du XIICongres lnternational 
des Scientes Prehistoriques et Protohistoriques, 2, Bratislava, 1993, p. 352 - 354; idem, Le sud-est de la 
Transylvanie dans le neolithique tardif et le chalcolithique. Nouvelles donnees et consideration, în The 
FourthMillenium BC. Proceeding of the lnternational Symposium Nessebur, 28 - 30 August 1992 (Edited by 
Petya Georgieva),Sofia, 1993, p. 62 - 76; idem, Aşezări întărite ale culturii Ariuşd-Cucuteni în sud-estul 
Transilvaniei. Fortificarea aşezării de la Malnaş Băi, în Arheologia Moldovei, XVI, 1993, p. 33 - 50; idem, (în 
colaborarea cu Sergiu Haimovici), Nature et cultureen Transylvanie orientale dans le neolithique. 
Contributions archeologiques et archeozoologiques a la conaissance dudeveloppement de la civilisation 
Ariuşd-Cucuteni-Tripolie, în Nature et Culture. Relation entre la Biologie et l'Histoire aucours de l'evolution 
ancienne de l'Homme, Liege, decembre, 1993. Pre-print. (Lucrarea, in extenso, sub tipar). Datările radio 
carbon menţionate au fost obţinute de dr. 8. Kromer (Laboratorul din Heidelberg) şi comunicate nouă prin d
na Magda Mantu de la Institutul de Arheologie din laşi. 

37. MĂSCĂUŢI, Jud. R. Moldova; Tudor Arnăut 

Aşezarea fortificată de lângă Măşcăuţi este situată vizavi de cea de lângă localitatea Butuceni, la 3 km 
spre vest, în punctul "Poiana Ciucului", deasupra complexului de peşteri "În Chilioare". Utilizarea terasei ca 
fortificaţie se datorează poziţiei sale dominante, care oferă o vizibilitate deschisă jur-împrejur la zeci de 
kilometri, elementele defensive naturale şi artificiale făcând-o inexpugnabilă din punct de vedere strategic. 

Dinspre nord, nord-vest latura reprezintă malul drept, stâncos şi abrupt cu o diferenţă de nivel de 100-
120 m deasupra firului apei. Latura de est, sud-est reprezintă panta abruptă a unei râpe adânci de 30-40 m 
versanţii căreia sunt greu de escaladat. Dinspre platou, pe laturile accesibile de vest, sud şi sud-vest, incinta 
a fost barată de un val de pământ şi un şanţ adiacent prevăzut, probabil, şi cu o escarpă. Suprafaţa 
complexului, delimitată astfel, ocupă circa 3 ha. Actualmente obiectivul este acoperit, în mare parte, de viile 
locuitorilor s. Măşcăuţi, excepţie făcând doar o mică porţiune nearabilă de aproximativ 200 m lungime şi 50 
m lăţime în zona de est, sud-est. Este imposibil să determinăm dimensiunile reale sau să facem precizări 
privind sistemul constructiv al elementelor de fortificaţie, valul şi şanţul fiind practic distruse complet. 

Prin campaniile de săpături de mică amploare întreprinse de G. Smirnov în anul 1949, G. Fodorov în 
anul 1950 şi ulterior A. Melyukova în 1960, nu s-a reuşit să se identifice decât existenţa a două straturi 
arheologice: a) cel getic datat în se.IV-III a. Chr. şi b) cel numit "rus-vechi" încadrat de G. Fyodorov şi G. 
Cebotarenco în sec. X-XII. 

Reluarea cercetărilor prin simple periegeze în 1984, săpături de amploare în 1985 şi continuarea lor în 
anul 1995 au avut drept scop determinarea caracterului şi stratigrafiei obiectivului în cauză. În aceşti ani au 
fost trasate două secţiuni de sondaj paralele, orientate nord-sud, pe o suprafaţă de 179 m.p. Cu prilejul 
acestor investigaţii au fost identificate bogate resturi de locuire, obţinându-se posibilitatea unei informări mult 
mai precise asupra situaţiilor surprinse anterior. Astfel, alături de materialele arheologice aparţinând sec. IV-
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III a. Chr. şi sec. X-XII, s-a constatat existenţa unui nivel din perioada târzie a epocii bronzului, altul 
caracteristic culturii Poieneşti-Lucaşevca (sec. 11-1 a. Chr.), un nivel din evul mediu timpuriu suprapus de altul 
din sec. X-XIV amestecat cu ceramică moldovenească caracteristică sec. XVI-XVII, mărturisind o locuire de 
lungă durată condiţionată în bună parte de condiţiile favorabile de trai în zonă. 

Locuirea mai intensă, după cum ne-o certifică materialul arheologic descoperit, a aparţinut culturii 
getice. În această perioadă aşezarea a cunoscut un înalt grad de dezvoltare, dovedit de existenţa pe 
suprafaţa incintei, dar, mai cu seamă, în sondajul practicat, a unui strat intens de locuire cu bogate resturi ale 
culturii materiale. Materialele arheologice din acest nivel, bogate şi variate, se compun din ceramică lucrată 
cu mâna (oale, străchini, vase miniaturale, unele ornamentate cu brâu alveolat întrerupt, în majoritatea 
cazurilor, de butoni sau proeminenţe aplatizate), ceramica locală de culoare cenuşie lucrată la roata olarului 
într-o proporţie foarte mică (0,8%) reprezentată prin fragmente atipice, sau cea de import, fragmente 
provenind de la amfore greceşti, unele de Sinope (după componenţa pastei). În acelaşi nivel getic s-au găsit 
fusaiole din lut, un cuţitaş cu lama dreaptă şi curbată, un fragment de brăţară din bronz, şi o fibulă încadrată 
în seria treia a fibulelor tracice cu piciorul în formă de •s• terminat printr-o spirală, exemplarul fiind datat în 
sec. III a. Chr. Cele două creuzete din ceramică, cât şi barda confecţionată prin ciocănire, din foaie de fier cu 
dulia pentru coadă deschisă, realizată prin îndoirea marginilor superioare, vin să dovedească, chiar şi 
indirect, practicarea prelucrării bronzului şi a fierului de geto-dacii de aici. 

Locuirea geto-dacică, după cum am mai menţionat, a fost suprapusă de un nivel bastarnic, reprezentat 
de o locuinţă cu podeaua adâncită în sol, în care au fost depistate resturi ceramice (3, 1 %) caracteristice 
culturii Poieneşti-Lucaşevca (sec.li-I a. Chr.). 

Prin săpăturile practicate au fost surprinse şi depistate integral patru complexe (un cuptor şi trei gropi) 
din sec. VIII-IX şi unul (o groapă) caracteristic sec. X-XIV. Menţionăm de asemenea apariţia în stratul de 
cultură (izolat) a unor fragmente de ceramică, unele întregibile, de oale, borcane, străchini, tigăi ş.a. Din 
inventarul complexelor acestor perioade remarcăm apariţia mai multor fragmente de râşniţă, a unui otic din 
fier cu bucşă înmănuşare, a unui cârlig prelungit cu toc torsionat la capătul căruia este dispus orificiul de 
înmănuşare, a unei aplice rotundă şi concavă din argint etc. 

Ultimul nivel este reprezentat de ceramica (3,3%) moldovenească din sec. XVI-XVII asemănătoare după 
tehnica şi tehnologia confecţionării cu cea descoperită în întreg spaţiul est-carpatic. 

Cercetările arheologice efectuate în perioada sus menţionată la Măşcăuţi documentează prezenţa în 
Depresiunea Răutului a unei îndelungate şi intense locuiri geto-dacice, cât şi a unui însemnat centru 
fortificat, care se înscrie, alături de cele de lângă Butuceni, de la Potârca, Scoc, sau de lângă Furceni, într-un 
sistem defensiv creat în bazinul inferior al Răutului. Materialele din sec. VIII-IX şi mai târzii dovedesc o 
locuire intensă şi în perioada respectivă. Problemele legate de concretizarea cadrului cronologic al nivelului 
geto-dacic, ale începutului culturii Poieneşti-Lucaşevca, precum şi ale continuităţii locuirii medievale până 
către sec. XVII, vor putea fi rezolvate prin continuarea cercetărilor. 

38. MĂXINENI, MĂNĂSTIREA MATEI BASARAB, Jud. Brăila; Ionel Gândea, Muzeul Brăilei 

Localizare 
Mănăstirea Măxineni este situată la cca. 800 m V de confluenţa Buzăului cu Siretul, la 9 km E de 

actuala comună Măxineni şi cca. 30 km N-V de municipiul Brăila. 
Aşezământul monastic (ruina) de la Măxineni a fost amplasat în imediata apropiere a Siretului, în plină 

zonă de luncă inundabilă. Din 1952 ruina a dobândit protecţie prin construirea digului la Siret şi Buzău. 
Date istorice asupra staţiunii 
Momentul ctitoririi mănăstirii Măxineni de către Matei Basarab şi Elina Doamna, are la origine 

evenimente cu caracter militar la începutul domniei acestui voievod. Matei Basarab o spune singur în pisania 
aşezată atunci" ... mergând domnia mea la oaste am tăbărât pe malul Siretului, ci am văzut domnia mea 
cest loc bun şi tare şi era o biserică mică de nuiele şi lipită cu lut". S-a acceptat astfel, ca interval al clădirii 
edificiului, august 1637 - august 1638, fără a fi exclusă totuşi o dată mai apropiată de începutul domniei (de 
exemplu 1634). Luptele purtate contra turcilor în 1711 avea să pună în evidenţă, încă o dată, importanţa 
locului, precum şi a activităţii lui Matei Basarab. În 1727 Nicolae Mavrocordat, iar în 1739 Grigore Ghica, trec 
cu oştile pe la Măxineni, unde ultimul avea să rămână ceva mai mult, după cum relatează "Cronica 
Ghiculeştilor". 

Amplasarea edificiului în faţa unui cot al Siretului, pe malul opus, a determinat în 1708 intervenţia 
domnitorului Constantin Brâncoveanu pe lângă Mihai Radovoţa, pentru abaterea cursului râului, fapt 
echivalent cu o schimbare de hotar. Astfel, pentru o vreme, Siretul n-a mai produs pagube mănăstirii şi 
edificiului în sine. Din 1750, mănăstirea devine metoh al Spitalului Pantelimon din Bucureşti, starea ei 
devenind, în a doua jumătate a sec. XVIII, precară. Starea de degradare avansată a edificiului, determină 
reparaţii de amploare, care încep în 1858 şi iau sfârşit în 1859. 

În 1878 satul Măxineni îşi mută vatra din preajma mănăstirii la 9 km spre V, datorită repetatelor inundaţii 
ale Siretului, iar la începutul anului 1917, în timpul luptelor purtate în zonă, edificiul este lovit în plin, fiindu-i 
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năruite turlele (construite din lemn cu tablă la 1858/1859). 
Istoricul cercetării 
În 1976 fosta Direcţie a Patrimoniului Cultural Naţional a întocmit tema pentru Proiectul MD 119/1976, 

faza PE cercetare, ce a primit avizul nr. 390/30.07.1976 al aceleiaşi D.P.C.N. 
Astfel, s-a trecut la cercetarea arheologică de către un colectiv de la Muzeul Brăilei alcătuit din N. 

Harţuche, F. Anastasiu.I. Gândea şi V. Sârbu (1976-1978) şi, ulterior I. Gândea (săpături desfăşurate în anii 
1979-1980, 1982-1985, 1988, 1990 şi 1991 ). În timpul lor s-a încercat să se răspundă la cele zece probleme 
ridicate de tema de cercetare şi astfel, au fost aduse următoarele date cu privire la biserica ansamblului 
mănăstiresc: 

1 . Forma şi dimensiunile pridvorului. 
2. Dimensiunile portalului pridvorului şi ale accesului din pridvor în pronaos. 
3. Au fost descoperite treptele de acces şi nivelele de călcare în biserică. 
4. Au fost depistate fundaţiile stâlpilor mediani dintre pronaos şi naos, desfiinţaţi de intervenţia din 

1858/1859. 
5. A stabilit forma reală a altarului. 
6. Au fost degajate nişele din altar şi tâmplă şi s-a descoperit sub molozul turlei mari, prăbuşite spre N o 

anexă a proscomidiei, cu peretele semicircular la interior şi hexagonal la exterior, construită la 1858/1859. 
7. Au fost stabilite dimensiunile proscomidiei şi diaconiconului. 
8. A fost descoperită şi conservată pardoseala ultimului nivel de călcare din biserică. 
9. A fost pusă în evidenţă forma şi dimensiunile soclului. 
10. A fost depistată în întregime temelia vechii biserici ("din nuiele lipite cu lut", sec. XVI), demolată de 

meşterii lui Matei Voievod la ridicarea actualului edificiu. 
La exterior au fost depistate clădirea stareţei, pe latura de S, precum şi turnul clopotniţă, pe latura de V. 
Au fost descoperite totodată, parţial, fundaţiile anexelor construite în 1858/1859 şi a fost pus în evidenţă 

zidul de incintă pe cele patru laturi ale mănăstirii. Au fost descoperite, de asemenea, un număr de 117 
morminte datând din diferite epoci(sec. XVII-XIX). 

În general, se poate afirma că la Măxineni, distingem în perimetrul mănăstirii trei etape constructive: 
1. Biserica satului Măxineni (sec. XVI). 
2. Biserica, stăreţia şi clopotniţa construite la începutul domniei lui Matei Basarab (cca. 1637). 
3. Reparaţii de amploare şi noi construcţii la 1858/1859. 
În cursul campaniei din 1991, ţinând cont de resursele materiale, ne-am concentrat cercetarea în 

vederea atingerii următoarelor obiective: 
1. Depistarea şi punerea în plan a unor porţiuni din temelia zidului stăreţiei (latura de E şi colţul de N-E 

precum şi o parte din zidul de V). 
2. Depistarea şi punerea în plan a colţurilor zidului de incintă la N-V, S-E şi S-V, pentru a obţine astfel 

planul curţii. 
3. Detalii de planimetrie pentru anexele construite pe latura de S-V a curţii în 1858/1859. 
Astfel, au fost trasate secţiuni şi casete: 
S25 (2 x 22 m) paralelă cu S23 (1990) şi aflată la 1 m spre S de aceasta; S26 (4 x 4 m) trasată şi 

executată pe colţul de N-E al zidurilor de incintă; S27 (4 x 4 m) trasată şi executată pe colţul de S-E al 
zidurilor de incintă; S28 (4 x 4 m) trasată şi executată pe colţul de S-V al zidurilor de incintă; S25A (3 x 2 m) 
trasată şi executată perpendicular spre S; S24A (4 x 2 m) trasată şi executată perpendicular spre N, pe 
capătul vestic al lui S24 (1990), în scopul amintit la Ba1; S23A (2 x 2m) trasată şi executată perpendicular 
spre S, spre capătul de V al lui S23 (1990) în scopul amintit la Ba3. 

4. În acest fel au fost descoperite în S26, S27, S28 intersecţiile de ziduri ce ne-au precizat mai bine 
planul incintei. 

În ceea ce priveşte S25, pe întreaga lungime a acesteia, au fost descoperite o parte a fundaţiilor 
anexelor construite în sec. XIX spre S-V (la S de turnul clopotniţei din 1637), după cum, la fel ca în S20, S21 
(1988) şi S22 (1988), a fost pus în evidenţă întreaga lăţime a secţiunii, zidul de incintă de pe latura de V a 
mănăstirii (vezi planul S25; PI. li). Au fost descoperite şi rosturi ale fundaţiei unei anexe, de suprafaţă mai 
mare, ridicată ţinând cont de materialele recoltate, chiar după 1858/1859. Tot aici, a fost degajată în 
întregime o construcţie din cărămidă, cilindrică, sclivisită la interior şi la exterior pardosită cu cărămizi. 

În cazul lui S24A s-a urmărit, cum spuneam şi mai sus, descoperirea colţului de N-E a fundaţiei stăreţiei, 
care şi ea a fost prefăcută, la jumătatea secolului trecut, odată în întreg ansamblul. Au fost descoperite cu 
acest prilej, chiar în profilul de N al acestei secţiuni, un număr de 3 morminte creştine (M113-115) aflate la -
120 -135 cm unul sub celălalt, ce se datează şi după moneda din palmă în sec. XVIII. 

În S23A ţesătura de zidărie vizibilă şi spre V şi spre E la nivelul zidului de incintă, a determinat, după 
depistarea lui în 1990, continuarea dezvelirii sale spre S, pentru a surprinde eventuale construcţii adosate 
acestuia. Caseta 23A (S23A de 2 x 2 m) a dus de fapt la punerea în evidenţă a întreruperii zidului de incintă 
pe porţiunea cercetată, din cauza exploziei unui obuz din războiul din 1917. 

Ceramică, obiecte de metal, inventar numismatic, litic şi epigrafie. 
În secţiunile practicate a fost descoperită o cantitate apreciabilă de cărămidă din sec. XVIII şi prima 
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jumătate a sec. XIX, precum şi câteva obiecte din sticlă şi metal (cuie, scoabe, balamale, etc.). 
Din păcate toate cele 4 monede recoltate se află într-o stare de degradare avansată, ce le face 

nedeterminabile (sunt probabil monede otomane, perforate pentru salbă, din sec. XVIII). Singurul inventar 
funerar ii constituie monedele aşezate ritual, în palmele M113, M116, M112 şi M114 a căror stare de 
conservare a fost precizată mai sus. 

Concluzii 
Cercetările din 1992 au dorit să detalieze, cât mai mult, planul anexelor construite în a doua jumătate a 

sec. XIX, să precizeze planul stăreţiei şi să contureze mai precis incinta ansamblului mănăstiresc de la 
Măxineni. 

Ţinând cont de rezultatele obţinute, care răspund în cea mai mare parte chestiunilor ridicate de anexele 
gospodăreşti, observăm totuşi că nu putem preciza în momentul de faţă planul anexelor ( 1858/1859) aflate 
la S-E de turnul clopotniţei, aşa cum am făcut-o pentru cele de pe latura de N. 

39. CERCETĂRI DE SALVARE ÎN JUDTUL MEHEDINTI; Gabriel Crăciunescu, Muzeul Portilor de Fier 
' ' ' 

Drobeta Turnu Severin 

I. IZVOARELE 
Şantierul era situat în satul Izvoarele, corn. Gruia, pe marginea Dunării, la km fluvial 857. Cercetările au 

relevat existenţa unor locuiri din epocile: bronz, Hallstatt, Latene, romană şi feudală. A fost sondată o 
porţiune nisipoasă pe care se aflau numeroase fragmente ceramice din epoca bronzului. S-a constatat că în 
zonă a existat şi o necropolă de incineraţie, distrusă de lucrările agricole şi vântul ce a deplasat dunele de 
nisip. În lunca Dunării cercetările au relevat existenţa unei aşezări din epoca bronzului, cultura Gârla Mare. 
În cele două locuinţe au fost găsite materiale de diverse naturi, care sugerează ocupaţii ale acestei populaţii: 
pescuit, agricultură, creşterea animalelor. 

G. Crăciunescu - Aşezare a culturii Gârla mare la Izvoarele, Thraco-Dacica, 1-2, 1992, p. 43-47; G. 
Crăciunescu - Noi puncte din epoca bronzului pe harta arheologică a judeţului Mehedinţi, Drobeta, V, 1982, 
p. 193-200. 

li. BISTREŢ. 
1984 
Şantier situat în satul Bistreţ, corn. Devesel, în punctul numit de localnici "Pârâul lui Mutu". Cercetările 

au fost executate pe un teren uşor înălţat, unde arăturile au scos la suprafaţă un bogat material: ceramică, 
ţigle, cărămizi şi pietre. S-a constatat existenţa unor locuiri din două perioade: epoca bronzului, culturile 
Verbicioara şi Gârla Mare, şi epoca romană. Dacă locuirile din epoca bronzului erau sporadice, locuirea din 
epoca romană era bine marcată de un material divers. Pe baza formelor ceramice şi a unei monede de 
bronz emisă la Viminacium la jumătatea secolului III p. Chr. locuirea a fost datată în sec. III p. Chr. 

1985 
Cercetări efectuate în satul Bistreţ, corn. Devesel, pe lunca joasă a pârâului ce curge în zonă, au dus la 

descoperirea unei aşezări eneolitice aparţinând culturii Bodrogkeresztur. Au fost cercetate trei locuinţe de 
suprafaţă şi a apărut colţul celei de-a patra. În locuinţele distruse de un puternic incendiu au fost găsite un 
mare număr de vase. O latură a locuinţei nr. 1 era tăiată de groapa unui bordei prefeudal din sec. VIII-IX p. 
Chr. 

III. OREVIŢA MARE "Cetăţuie", 1987 
Staţiunea se află situată în punctul "Cetăţuie" din satul Oreviţa Mare ce aparţine de oraşul Vânju Mare, 

jud. Mehedinţi. Au fost trasate trei secţiuni de control în plantaţia de pomi ce acoperea dealul. Materialele au 
relevat existenţa unor locuiri din diverse perioade: epoca bronzului - cultura Glina; Hallstatt - cultura 
Basarabi, Latene - sec. III - li a. Chr.; prefeudal - sec. VIII - IX. 

G. Crăciunescu - Cultura Basarabi în judeţul Mehedinţi, Thraco-Dacica, 1996, sub tipar 

IV. "MĂROIU", 1988 
Staţiunea se află situată în punctul "Măroiu" de pe dealul Păuleşti, sat Oraviţa Mare, ce aparţine de 

Oraşul Vânju Mare. Cercetările au relevat existenţa unor locuiri din epoca bronzului: culturile Glina şi 
Verbicioara. Nivelul Glina este subţire şi nu a fost prins în toate secţiunile. Din cultura Verbicioara au fost 
cercetate mai multe fragmente de locuinţă. Aşezarea se plasează în partea finală a culturii Verbicioara. 

G. Crăciunescu - Cultura Verbicioara în jud. Mehedinţi, Symposia Thracologica, 9, p. 100; G. 
Crăciunescu - Noi puncte din epoca bronzului pe harta arheologică a judeţului Mehedinţi, Drobeta, V, 1982, 
p. 193-200 
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V. IZVORUL FRUMOS, 1990 
Între km fluvial 880+150 şi 881+250, din dreptul satului Izvorul Frumos, corn. Burila Mare, au avut loc 

cercetări de salvare. Staţiunea se află chiar pe malul Dunării şi este permanent măcinată de apă. În timpul 
cercetărilor au fost identificate locuiri din: epoca bronzului, cultura Gârla Mare; Hallstatt, cultura Basarabi; 
epoca prefeudală, sec. VIII - IX. În afara zonei cercetate, pe plajă se mai află materiale neolitice - cultura 
Criş, ceramică dacică, ceramică şi monede romane, gropi rotunde feudale din sec. XIV. 

G. Crăciunescu - Cultura Basarabi în judeţul Mehedinţi, Thraco-Dacica, 1996, sub tipar 

VI. COBRA, 1991 
A fost cercetat un pinten de deal din satul Dobra, corn. Bălăciţa, înconjurat de ogaşe pe fundul cărora se 

află două izvoare puternice. Scoala cu anexele, ce ocupă cea mai mare parte a pintenului, nu a permis decât 
trasarea câtorva secţiuni. Au fost relevate locuiri din două perioade: neolitic - cultura Sălcuţa: bronz - cultura 
Verbicioara. Cele două culturi ocupă zone diferite, nu se suprapun pe nici o porţiune cercetată. 

G. Crăciunescu - Cultura Verbicioara în jud. Mehedinţi, Symposia Thracologica, 9, p. 100; G. 
Crăciunescu - Noi puncte din epoca bronzului pe harta arheologică a judeţului Mehedinţi, Drobeta, V, 1982, 
p. 193-200 

VII. NICOLAE BĂLCESCU, 1992 
În lunca pârâului Blahniţa, în zona satului Nicolae Bălcescu, ce aparţine de oraşul Vânju Mare, am trasat 

câteva secţiuni de control. Materialele relevă un foarte sărac nivel aparţinând Culturii Basarabi şi un nivel 
aparţinând culturii Verbicioara. G. Crăciunescu - Cercetări arheologice din perimetrul satului Nicolae 
Bălcescu. Contribuţii la geneza culturii Verbicioara, Drobeta - Buletin ştiinţific, I, 2, 1994. 

40. MICĂSASA, Jud. Sibiu; Ioan Mitrofan, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca 

1982 - În vatra localităţii a fost identificată o aşezare romană. S-au descoperit două cuptoare pentru 
olărie, o imensă cantitate de ceramică romană obişnuită: fragmente de fructiere cenuşii, fragmente de dolia 
modelate cu mâna, ornate cu striaţiuni, fragmente de vase cu trei picioare, precum şi fragmente de vase 
conţinând vasele tradiţionale dacice. Menţionăm, de asemenea, 137 tipare şi fragmente de tipare pentru 
vase terra sigillata, 113 fragmente vase terra sigillata, fragmente de vase ştampilate sau ornate cu şerpi 
reliefaţi, 1 sigillum, 1 rotiţă dinţată, multe obiecte din fier şi bronz, ustensile din os, o turtă din plumb, 14 
monede, bulgări de mortar de la fundaţii, fragmente de ţigle şi olane şi de cărămizi. 

1983 - două campanii. 
În şi sub o platformă de arsură aproape compactă, groasă de 0,20 m, provenind de la pereţii incendiaţi 

ai atelierelor de olărie, s-au descoperit 2 cuptoare pentru ars oale şi, la baza stratului cu urme materiale 
romane, 2 cuptoare pentru copt pâine. Menţionăm, de asemenea, 3 tipare pentru vase terra sigillata şi 
fragmente de la 120 tipare, peste 100 fragmente de vase terra sigillata, lucerne, o enormă cantitate de 
fragmente de vase romane, multe întregibile, precum şi câteva fragmente de vase dacice. 

Săpăturile efectuate la 230 m înspre E de suprafaţa cercetată în prima campanie din 1983, au permis 
descoperirea unui drum pietruit, via glarea strata, lat de 7 m cu grosimea maximă de 0,30 m, fragmente de 
vase terra sigillata, de vase ştampilate, fragmente din obiecte de fier, bronz, os şi 20 monede. 

1984 - două campanii. 
În prima campanie a fost cercetată zona de la V de cuptoare. S-au descoperit aliniamente de lespezi şi 

o fântână cu diametrul de 0,90 m şi adâncă de 8, 75 m, un tipar pentru vase terra sigillata şi 17 fragmente de 
tipare, fragmente de vase terra sigillata, de vase glazurate, de obiecte din fier, os şi 5 monede şi respectiv 
gropi şi fundaţii din bulgări de mortar şi resturile unei instalaţii de hypocaustum. 

În cea de-a doua campanie cercetările s-au desfăşurat spre marginea de Ea aşezării, în 2 puncte. În 
primul punct s-au cercetat un cuptor şi urmele unui atelier de olărie, o groapă şi un drum pietruit, via g/area 
strata, lat de 6, 70 m cu o grosime maximă de 0,30 m, încadrat de substrucţii de clădiri. S-au descoperit 
fragmente de vase sigillata, de vase ştampilate, de statuete, fibule de bronz şi 17 monede, intre care 12 
denari şi din care 6 numai fragmente. În cel de-al doilea punct, au apărut urmele unei locuinţe, un stilus şi o 
fibulă de bronz. 

1985 - două campanii. 
În prima campanie, le E de cuptoare, sub platforma de arsură identificată şi prin cercetările din 1983, s

au găsit un cuptor de olărie şi foarte multă ceramică. 
În cea de-a doua campanie, pe malul Târnavei Mari, la aproximativ 70 m S-E de aşezare, s-a cercetat 

un grup de 4 morminte de înhumaţie romane, situate la marginea de N-V a cimitirului şi o locuinţă adâncită, 
aparţinând feudalismului timpuriu (sec. XI-XII). Tot în această campanie, în albia Târnavei Mari, la cca. 500 
m în aval, purtate de apele învolburate, s-au găsit rămăşiţe din monumente funerare, desprinse din aria 
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cimitirului. 
1986 - Cercetările arheologice s-au efectuat în două puncte: în primul punct, la 15 m S-V de cuptoare, s

a trasat o secţiune de 30 x 2 m, identificându-se trei niveluri de construcţie în cuprinsul cărora s-au 
descoperit multă ceramică, o vatră, un strat de pietriş şi dărâmături de ţigle şi olane de la o construcţie -
depozit din lemn. În cel de-al doilea punct, s-a efectuat o secţiune de 34 x 1,70 m şi 4 casete. S-au găsit 
vestigiile unui cuptor pentru copt pâine, o groapă cu o imensă cantitate de vase rebutate, intre care, un tipar 
pentru confecţionat medalioane cu chipul zeului Serapis, fragmente dintr-un vas terra sigillata, întregibil şi, 
un vas - opaiţ tronconic, de foarte mari dimensiuni şi, peste o groapă din epoca romană, vestigiile unei 
locuinţe din feudalismul timpuriu şi materiale aparţinând sec. X-XI. 

1991 - Au fost reluate cercetările în aşezarea romană, la 40 m spre E de grupul mare de cuptoare 
descoperit anterior. S-au identificat un strat de dărâmături de la o construcţie, 4 gropi şi 2 cuptoare pentru 
olărit şi multe fragmente de vase, dintre care amintim, 26 fragmente de vase terra sigillata, fragmente de 
vase ştampilate, fragmente de vase dacice, un vas cu rămăşiţe de cărbune bituminos topit, precum şi 
obiecte de uz gospodăresc şi de podoabă din fier şi bronz. 

1992 - La 18 m spre E de zona cercetată în anul precedent, s-au trasat două secţiuni, s-a constat şi aici 
3 niveluri de construcţie. S-au descoperit 2 cuptoare de olărit în nivelul doi şi o groapă pentru var în nivelul 
trei, o imensă cantitate de ceramică romană, precum şi ceramică dacică, mai ales, în preajma cuptoarelor. 
În structurile cuptorului 1 şi în jurul lui s-au aflat 70 fragmente de vase barbotinate, 22 fragmente de vase 
ştampilate, fragmente de vase cu decor în raze, dintre care, unele încadrând o ştampilă, fragmente de vase 
imitând vasele de metal cu "nituri" la torţi, 1 O anse de pateră precum şi tiparul după care au fost produse şi 1 
tipar pentru medalioane reprezentând pe Isis. La cuptorul 2, se pare, pe locul atelierului, s-au aflat 3 
văscioare pentru jocul cu zaruri. S-au mai aflat o turtă de plumb, obiecte din fier şi 11 monede. 

41. MICIA-VEŢEL- SECTORUL DE NORD, Jud. Hunedoara; Cristina Crăciun, Anişoara Sion, Centrul de 
Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Naţional 

Sectorul de la N de castru este o zonă relativ întinsă, cuprinsă intre zidul de incintă dinspre Mureş al 
castrului şi malul râului, delimitată pe planurile cadastrale (parcelele 925-1043, 1047-1050). Curba majoră de 
relief a zonei este de 187,5 m(identică cu cea generală a castrului, în jumătatea lui de la N de DN7), iar 
vestigiile arheologice au fost descoperite până la adâncimea maximă a săpăturii, la -2,90 m (SI 1987). 

Cea mai mare parte a terenului este şi după 1990 teren agricol. Dat fiind faptul că drepturile de 
proprietate ale Muzeului Judeţean Deva (obţinute prin cumpărare în perioada interbelică) nu au fost luate în 
considerare, iar prevederile Legii18/1991 nu au fost aplicate corect, amplasarea zonelor cercetate este în 
continuare influenţată de regimul juridic al terenului. 

Sectorul a mai fost cercetat în perioada interbelică (1929-1930) de C. Daicoviciu, care a descoperit mai 
multe edificii, printre care şi "stradă către Mureş". Zona a fost identificată ca un cartier comercial din jurul 
portului. 

Campaniile desfăşurate în acest sector, începând din 1986, desfăşurate iniţial prin secţiuni orientate E-V 
(SI şi Sili) Şi N-E(SII şi SIV), au fost dezvoltate prin deschiderea în suprafaţă a casetelor CI, Cil, CIII, dar 
mai ales a casetelor CIV şi CV. 

Săpăturile arheologice intersectează mai multe ziduri şi spaţii marcate pe plan şi care, evidenţiază 
următoarele faze de locuire: 

- faza construcţiilor din lemn, surprinsă deocamdată în spaţiul A şi care, pe baza datelor stratigrafice, 
este anterioară construcţiilor de piatră din fazele ulterioare (Sili A); 

- trei faze ale construcţiilor cu ziduri de piatră, datate pe baza materialului ceramic şi a celorlalte 
elemente de inventar mobil în sec. 11-111, surprinse în perimetrul suprafeţei cercetate; 

- urme de locuire post romană, inventar mobil din primele decenii ale sec. IV p. Chr (CI A-1987); 
Situaţia insolită descoperită în SIII (zidurile e şi d), verificată şi în CIV (1992-1994), delimitează două 

zone de construcţii, ale căror relaţii cronologice vor trebui stabilite şi verificate şi prin cercetări ulterioare. 
Zona 1 (SI A, SII, SII A) la V de zidurile e şi d, documentată prin faza construcţiilor din lemn şi cele trei 

faze ale edificiilor cu ziduri de piatră; ductul zidurilor din această zonă se ordonează planimetriei celor 
descoperite în săpăturile din 1928-1930. 

Zona 2 (Sili B, CIV, CV). Pe baza a ceea ce s-a cercetat până în prezent, faza constructivă a edificiului 
din zona 2 corespunde celei de-a doua faze a construcţiilor din zona 1. 

În ceea ce priveşte zidurile e şi d, deşi înclinăm a le considera din faze diferite, pe baza diferenţelor 
constructive, răspunsul definitiv va putea fi dat numai după extinderea săpăturilor şi degajarea întregului 
ansamblu din zona 2. 

În planul general al sitului de la Micia, ductul zidurilor e şi d se află în dreptul laturii lungi, de N-V a 
castrului, perpendicular pe axa Mureşului. 

Edificiul din zona 2, degajat numai parţial, a surprins subsolurile unor încăperi (notate în plan cu F) cu 
instalaţie de încălzire. Pe lungimea celor trei încăperi, care comunică la nivelul subsolului prin fante, au fost 
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descoperite şiruri de pylede hypocaust plasate la distanţe aproximativ egale (dimensiunea cărămizilor 37,5 
x 36,5 x 7 cm). Absida încăperii Feste descentrată faţă de axul încăperii. Pe peretele de N al încăperii 
absidate a fost descoperită gura de prefurnium. În încăperea F a fost surprins cel puţin un nivel de reparaţie; 
la V de încăperea F cu absidă, la nivelul de -2,30 m faţă de nivelul actual de călcare şi cca. -1 , 70 m faţă de 
nivelul subsolului cu pyle de hypocaust au fost surprinse în SIII (spaţiul E)tragmente mari ale elevaţiei 
absidei, căzute în poziţie orizontală. Raportul stratigrafic intre subsolul încăperilor F şi G şi subsolul E, închis 
de zidurile e şi d, nu a putut fi încă sesizat, urmând a fi rezolvat prin degajarea completă a casetei CIV. 

Pentru spaţiul cercetat, sesizăm următoarele raporturi metrice însoţite de încercarea de a se exprima şi 
în unităţi de măsură romane: 

distanţa dintre stradela descoperită la V de zidul f şi ("drumul") strada descoperită de C. Daicoviciu 
este de cca. 30m=200 pedes, iar lăţimea stradelei descoperită în SIii, CI A şi CIii este de 2,66 m, 
cca. 36 palmi; 
- la N de SIII, natura terenului (malul înalt al Mureşului) i-a obligat pe romani la amenajarea în terasă 
a construcţiilor, vizibilă în nivelmentul galben care reprezintă solul antic în care au fost fundate 
primele construcţii romane. 

Paralel cu activitatea de cercetare arheologică au fost intreprinse lucrări de consolidare şi conservare a 
zidurilor. 

Din inventarul mobil, menţionăm tegula cu scriere sinistroversă COH (ors) li FL COM (magenorum), 
descoperită în CIV, de un tip necunoscut în IDR III, 13. 

42. MITOC-MALU GALBEN, Com. Mitoc, Jud. Botoşani; Vasile Chirica, IA-laşi; Codrin Chirica, Facultatea 
de Istorie, Universitatea "Al.I. Cuza" laşi 

Staţiunea pluristratificată de la Mitoc-Malu Galben a fost semnalată pentru prima dată de către N.N. 
Moroşan, care a precizat stratigrafia arheologică şi geologică. În anii 1956 - 1957, în urma unor sondaje 
stratigrafice, s-a semnalat existenţa unor niveluri de locuire musteriană şi aurignaciană. Cercetările au fost 
reluate cu anul 1978 şi vor continua şi în anii viitori, dată fiind importanţa descoperirilor arheologice. 

Staţiunea se află situată pe partea stângă a pârâului Ghireni, la cca. 400 m în amonte de confluenţa 
acestuia cu Prutul. Pe parcursul anilor, s-au stabilit colaborări cu prof. K. Honea - Universitatea De Kalb
lllinois-USA (prin intermediul căruia s-au efectuat cea mai mare parte a determinărilor de cronologie 
absolută), pro. M. Otte - Universitatea din Liege-Belgia şi dr. P. Haesaerts - Institutul Regal de Ştiinţele 
Naturii din Bruxelles; această colaborare cu specialiştii belgieni se va finaliza prin tipărirea monografiei 
Mitoc-Malu Galben. Noua stratigrafie geologică a staţiunii a fost stabilită prin colaborare cu P. Haesaerts. 
Specialistul belgian a pus în evidenţă existenţa unor cicluri pedo-climatice, în perimetrul cărora se află 
localizate nivelurile de locuire. Prin colaborarea informaţiilor arheologice şi geo-pedologice, s-a stabilit 
caracterul cvasi-permanent de locuire la Malu Galben, intre 32.000 B.P. şi 17.000 B.P., când staţiunea a fost 
definitiv abandonată. 

Anterior colaborării cu specialiştii belgieni, noi am stabilit coordonatele principale ale stratigrafiei 
arheologice. Astfel, cele patru niveluri de locuire gravettiană se află situate între următoarele coordonate: 

- niv. I - 7, 10 m (careul L 1 O) - 8, 1 O m (careul L 2) 
- niv. li - 6,40 m (careul L 10) - 7, 10 m (careul L 2) 
- niv. III - 5,60 m (careul L 1 O) - 6,50 m (careul L 2) 
- niv. IV- 4,00 m (careul L 1 O) - 5,25 m (careul L 2) 
Am prezentat aceste coordonate datorită înclinării întregului sediment, atât pe direcţia E-V cât şi pe 

direcţia N-S. 
Din punct de vedere geologic, P. Haesaerts a inclus nivelurile arheologice gravettiene I şi li în unităţile 

pedologice L 1 şi L2, constatând că acest dublu depozit loessic exprimă un climat periglaciar, fapt enunţat de 
noi în 1989. L 1 este separat de L2 printr-o secvenţă toarte rece, bine exprimată. L2 pare să aparţină unei 
uşoare ameliorări climatice. 

Cronologia absolută a stabilit coordonatele în timp ale locuirilor umane de la Mitoc-Malu Galben -
locuirile gravettiene: 

- niv. I este datat între 28.910±480 B.P. (GrN-12636) şi 27.150±750 B.P. (GrN-12635). Caracterul său 
este pus în evidenţă prin aspectul arhaic al materialului liric: 54 gratoare di.ntre care 2 pe lamă retuşată, 6 pe 
aşchii şi 3 aşchii retuşate, 3 lame retuşate, 2 tip "appointee",1 lamelă a dos (microgravette), un vârf La 
Gravette cu retuşe pe faţa plană, numeroase aşchii şi lame de preparare. 

- niv. li este datat intre 26.900±450 B.P. (GrN-14037) şi 25.140±210 B.P. (GrN-14036). Utilajul litic se 
compune din 33 gratoare, dintre care 4 pe lame retuşate şi unul dublu, 3 burine de unghi şi un gratoar-burin, 
5 lame retuşate şi 3 de tip "appointee", 1 racloar de factură musteriană, reamenajat şi transformat în burin de 
unghi, un vârf "La Gravette". Acestui nivel de locuire îi aparţine şi complexul 27, de la adâncimea de 7,10 m, 
în perimetrul căruia a fost descoperită amuleta din cortex, reprezentând prima piesă de artă paleolitică 
de pe teritoriul României, datată la 26.700+1040 B.P. (GX-9418). 
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- niv.111 şi IV sunt datate la 24.820+150 Bp. (GX-9425)- 23.490±280 B.P. (GrN-15805) şi, respectiv, 
20.300±700 B.P.(GrN-14031) - 19.910±990 B.P. (GX-8724). Ele conţin un număr mai mare de piese 
specifice culturii gravettiene: lamele a dos, vârfuri La Gravette, alături de celelalte comune, cum ar fi gratoare 
şi burine de diferite tipuri. 

Precizăm însă faptul că analiza computerizată a tuturor descoperirilor (ateliere, vetre de foc, bogate 
resturi faunistice, etc.)a permis să se aprecieze că, începând cu primele locuiri aurignaciene şi sfârşind cu 
acelea gravettiene, timp de aproape 12 milenii, staţiunea a fost locuită aproape în pennanenţă, rezultând 
faptul că intre cele patru niveluri gravettiene au fost identificate resturi de locuire cu caracter sporadic. 

Locuirile aurignaciene se află situate în unităţile litologice LM1, LM2, LM3 şi trei orizonturi humifere: H1, 
H2, H3. Au fostidentificate ciclurile sedimentare 8-12, fiecare cu câte două etaje: a-b, respectiv superior
inferior. 

Deci, această parte a profilului cuprinde patru metri de depuneri lutoase, cenuşii. Cele trei orizonturi 
humifere, de intensitate crescândă, se caracterizează de fiecare dată, printr-o bună integrare a humusului cu 
materia minerală şi prezintă resturi de intensă activitate biologică, umană. Este de remarcat faptul că 
analizele sedimentologice sunt inconcordanţă cu vârstele cronologiei absolute: 29.400+-310 B.P., 30.920+-
390 B.P., 31.100+900 B.P., 31.160+-550-51 0B.P., ceea ce ne-a determinat să considerăm că la Mitoc există 
cele mai vechi locuiri aurignaciene în sens clasic,european, din întregul spaţiu carpatic. 

Fauna ambelor categorii de locuiri - gravettiene şi aurignaciene - este alcătuită din specii comune 
Eqvuus caballus, Bosprimigenius, Bison priscus, Cervus elaphus, dar pentru nivelurile aurignaciene sunt 
specifice speciile Gu/o gu/o,Magaceros giganteus, Rangifer tarandus, Elephas, demonstrând existenţa unei 
zone mlăştinoase în apropierea staţiunii.dar şi a unui vast peisaj de stepă. 

Vetrele aurignaciene sunt de dimensiuni mai mari decât acelea gravettiene şi nu atât de bine organizate. 
Unele au suferit deteriorări determinate de aceleaşi cauze care au afectat resturile faunistice - mici procese 
geologice locale, aciditate a solului, acumulările de calcar în zonele de materie organică. 

Fiecare mare concentrare de materiale litice şi faunistice era încălzită de cel puţin o vatră, de cele mai 
multe ori fără amenajări speciale. În afară de vetre, atelierele de cioplire reprezintă o componentă importantă 
a complexelor de locuire.Ele sunt de mare întindere, ocupând 2-6 careuri cu latura de 2 m. Pentru 
exemplificare, vom prezenta atelierulF-G-4-6,-10,70-10,80 m. Pe o suprafaţă de 24 ms-a identificat o masă 
de piese de silex aflate în diferite stadii de cioplire, resturi faunistice, o vatră de foc. Nucleele prezintă 
procedee de preparare prin creste laterale şi plan de cioplire oblic. Produsele de debitaj şi suporturile 
prezintă resturi de creste preparatorii. Lamele nu sunt foarte numeroase, dar ca şi nucleele, au caracteristici 
specifice Aurignacianului; există intenţia de realizare a burinelor pe aşchii, prin desprinderi masive constatate 
la nuclee. Au fost identificate în acest mic complex: 15 denticulate masive, 17 burine pe suport masiv(8 
diedre, 1 mixt, 6 carenate 2 busque) 15 gratoare carenate, 3 gratoare plate pe lamă, 7 burine pe lamă (4 pe 
trunchiere, 3pe scobitură retuşată), 350 lame neretuşate, 16 nuclee, o mare cantitate de deşeuri. 

În general, inventarul litic al concentraţiilor aurignaciene este relativ sărac, deoarece ne aflăm într-o 
aşezare-atelier, dar destul de variat şi cu caracteristici tipice pentru Aurignacianul clasic. A fost descoperită o 
cantitate imensă de deşeuri de cioplire, prenuclee şi nuclee în diferite stadii de cioplire, aşchii de preparare 
ca suporturi, lame neretuşate. Produsele corticale se află în număr foarte mare, ceea ce demonstrează 
faptul că cioplirea se făcea pe locul aşezării, unde avea loc întreaga linie de operaţii de cioplire. 

Utilajul litic cuprinde: 62 gratoare carenate (marea majoritate scurte, unele cu două părţi active), 4 a 
museau, 28 pe lamă(simplă sau retuşată), 14 pe aşchie, 6 gratoare-burin, 42 burine carenate, 48 diedre, 8 
pe trunchiere, 3 pe scobitură retuşată, 18 de unghi, 3 mixte, 18 piese denticulate, 15 racloare, 2 aşchii 
Levallois. În proporţie de 98%, inventarul litic este realizat din silex de Prut şi este de mărime mijlocie. 

În ceea ce priveşte corelările care se pot stabili cu alte locuiri de la începutul paleoliticului superior de pe 
teritoriul carpatic, precizăm că este necesară luarea în consideraţie a descoperirilor de la Ripiceni-lzvor (jud. 
Botoşani), de la Mitoc-Valealzvorului, din grota Brânzeni (Basarabia) şi de la Buşag (Ţara Caşului). 

După opinia noastră, materialele din primele staţiuni ar impune reconsiderarea unor opinii mai vechi sau 
mai recente, potrivit cărora aceste descoperiri aparţin fie culturii Aurignaciene, fie celei de tip Brânzeni. 
Reanalizând aceste materiale apreciem că se poate evidenţia cultura Ripiceni-Brânzeni, din perioada de 
trecere de la paleoliticul mijlociu la cel superior, caracterizată prin persistenţa (chiar preponderentă) a 
formelor arhaice, de tip paleolitic mijlociu. Aurignacianul clasic poate fi documentat în spaţiul luat în 
consideraţie, prin descoperirile de la Mitoc-Malu Galben, la care se pot adăuga acelea de la Buşag şi 
Cetăţica I - Ceahlău. 

V. Chirica, The Gravettian în the East of the Romanian Carpathians, B.A.I., III, 1989. 

43. NEMŢIŞOR - punctele "Gura Secului" şi "Branişte", Jud. Neamţ; Virgil Mihăilescu-Bârliba, IA laşi 

Înainte de a prezenta rezultatele mai importante ale campaniilor de săpături arheologice din anii amintiţi, 
considerăm necesară o scurtă reiterare a istoricului cercetărilor respective. După cum este ştiut, începând 
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din anul 1974, in zona oraşului Târg Neamţ Uud. Neamţ) s-au identificat trei necropole tumulare: spre vest, 
la Nemţişor, corn. Vânători(punctul "Branişte"), din care s-au explorat până acum 21 de movile dintr-un total 
de 34 şi, pe teritoriul aceluiaşi sat, in punctul "Gura Secului", cu 9 monumente funerare, investigate în 
întregime; spre nord a fost identificat cimitirul de la Târzia (corn. Brusturi - ,Drăgăneşti), unde au putut fi 
cercetaţi doar 11 tumuli din cei 16 recunoscuţi iniţial, restul fiind total distruşi. După informaţiile care ne-au 
stat la dispoziţie, la nord de acest areal, din acelaşi grup cultural mai fac parte şi câmpurile tumulare de la 
Botoşana (săpături Dan Gh. Teodor) şi de la Boroia (săpături Mircea Ignat), ambele situate în jud. Suceava. 
Din cercetările de până acum, noul grup cultural, pe care noi l-am numit "Nemţişor-Târzia", face parte din 
marele complex al "Culturii tumulilor carpatici" (CTC). Acesta a fost localizat între Nistrul Superior şi 
Carpaţi, precum şi dincolo de munţi, până pe valea Tisei. CTC se caracterizează prin aşezări cu locuinţe, 
mai ales de suprafaţă şi prin înmormântări în tumuli. Ritul este incineraţia cu diferite variante de ritual. În 
ceea ce priveşte grupul de care ne ocupăm, acesta poate fi încadrat cronologic într-o perioadă cuprinsă 
între sfârşitul secolului III şi sfârşitul celui următor. Movilele cu morminte nu sunt prea înalte (1-1,5 m) şi au 
diametrele între 8 şi 14 m. Repetăm observaţiile noastre anterioare, potrivit cărora se poate sesiza o masivă 
distrugere a monumentelor, care avansează de la an la an, datorată îndeosebi lucrărilor agricole şi care 
impune un caracter de urgenţă şi de salvare pentru cercetările privind această cultură. De altfel, aşa cum am 
arătat, din cimitirul de la Târzia au mai putut fi investigate doar 11 monumente, celelalte fiind total distruse 
doar în câţiva ani care au trecut de la începerea cercetărilor. În anii 1983- 1992 am continuat campaniile de 
săpături arheologice in necropolele de pe teritoriul satului Nemţişor, cele de la Târzia fiind încheiate în anul 
1982. Astfel, în punctul "GuraSecului" au fost cercetaţi 7 tumuli, din cei 9 iniţiali (2 fiind exploraţi anterior), 
după cum urmează: 1983 = T3, T4 şi T5; 1987 = T6, T7 şi TB; 1988 = T9. În punctul "Branişte" au fost 
săpate in aceşti ani 9 movile: 1983 = T27; 1984 = T5, T21şi T24; 1992 = T3, T4, T6, T7, T23. Mai amintesc 
că, în aceiaşi perioadă au fost investigate şi locurile înconjurătoare cimitirelor amintite, cu scopul de a 
depista diferite alte complexe funerare sau aşezările corespunzătoare. Au fost trasate 4 secţiuni la "Gura 
Secului", fără a se obţine rezultate deosebite, şi "Branişte" (2 secţiuni), ca şi în satul Vânători, unde înpunctul 
"Sărătura" a fost depistată o aşezare din secolele VI - VII (cercetată ulterior de către Dan Gh. Teodor şi 
lgorCorman, rezultatele fiind comunicate). În movilele cercetate ritul identificat a fost cel al incineraţiei, cu 
excepţia unui schelet de copil găsit în T4 ("Branişte"). Rugurile funerare au fost chiar pe locul unde s-a 
înălţat mai apoi tumulul sau înaltă parte, de unde s-au dus, ulterior, resturile incinerării. Aceste resturi au fost 
depuse în urne (mai rar) sau depuse pe o suprafaţă amenajată anterior, ca şi în gropi. Depunerile au putut fi 
făcute atât înainte, cât şi in timpul sau după ceremonia incinerării, deoarece nu toate vestigiile sunt arse 
secundar. Inventarul consistă atât din ceramică lucrată cu mâna(Przeworsk), cât şi din olărie lucrată cu 
roata, imitând mai ales forme romane. La acestea se adaugă piese metalice de harnaşament şi echipament 
militar (îndeosebi catarame de fier şi bronz sau piese de centură). O mare parte din obiecteledescoperite 
sunt importuri: amfore, sticlărie şi ceramică romană, podoabe din metale preţioase sau comune ş.a. La cele 
de mai sus, adăugăm că analizele antropologice (N.Miriţoiu), paleofaunistice (F.Monah) şi chimice, pentru 
sticlă (Em.Cârciumaru, T.Staviarska), au adus contribuţii importante la explicarea şi completarea multora din 
lacunele obiective ale cercetării arheologice. Astfel, au putut fi determinate vârsta şi sexul multor defuncţi, 
natura ofrandelor, timpul şi ambientul natural din momentul ceremoniilor funerare etc. În consecinţă, 
săpăturile arheologice din cele trei necropole amintite(Nemţişor - "Branişte" şi "Gura secului", şi Târzia) pot fi 
considerate încheiate în mare parte, mai fiind necesare doar câteva secţiuni de verificare în cimitirul de la 
"Branişte", precum şi un ultim control prin periegheze şi secţiuni pentru depistarea, eventual, a uneia din 
aşezările contemporane. 

44. NUFĂRU, Jud. Tulcea; În perioada 1983 - 1990, cercetările arheologice au fost realizate de un colectiv 
compus din: Silvia Baraschi (IAB,responsabil de şantier); Neculai Moghior (MMN - 1983, 1985 - 1986); Gh. 
Mănucu Adameşteanu (MOD - Tulcea - 1983); Oana Damian (1983, 1985, 1988 - 1990); Corneliu Andonie 
(1983, 1985, 1988 - 1990); Paul Damian (1983, 1985 - 1986, 1988 - 1989). În perioada 1991 - 1992, 
colectivul a fost format din Oana Damian (IAB); Corneliu Andonie (MMN); Paul Damian (MNIR). Prezentul 
material a fost întocmit pe baza rapoartelor preliminare aflate în manuscris şi a propriilor notaţii de către 
Oana Damian şi Corneliu Andonie. 

Cercetările arheologice sistematice, precum şi descoperirile fortuite şi intervenţiile cu caracter de 
salvare, au pus în evidenţă, pe malul drept al braţului Sf. Gheorghe, la cca. 12 km aval de Tulcea, în teritoriul 
intravilan al satului Nufăru, un important centru fortificat de tip urban, aparţinând epocii medievale 1• Cetatea 
făcea parte, probabil, în epoca romană şi romano-bizantină, împreună cu pandantul său de la llganii de Jos, 
dintr-un complex cu rol defensiv şi eventual comercialo-vamal ce străjuia circulaţia pe Dunăre, acest fapt 
fiind sugerat de prezenţa unor elemente de fortificaţie atât în punctul cel mai avansat al promontoriului 
nufărean - "Piatră" sau "Km 104", cât şi peste Dunăre, unde au fost, pentru prima dată atestate arheologic în 
spaţiul Deltei Dunării, construcţii de piatră. Făcând parte din categoria fortificaţiilor construite a fundamentis 
de către bizantini la sfârşitul sec. X, după revenirea dominaţiei imperiului în zona Dunării de Jos în timpul 
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domniei împăratului Ioan li Tzimiskes (969 - 976)2
, aşezarea cunoaşte o existenţă înfloritoare în epoca 

medievală timpurie (sec. X-XIII). Din cauza faptului că situl este suprapus de aşezarea contemporană, 
cercetarea arheologică de la Nufăru a avut un caracter special, punctual, concentrându-se asupra zonelor 
libere sau publice, cel mai adesea în imposibilitatea continuării sau extinderii săpăturilor în acelaşi loc, cu 
accent pe depistarea şi urmărirea traseului incintei şi a elementelor de fortificaţie, conturând o imagine 
imperfectă şi desigur, incompletă, a vieţuirii medievale de aici. 

În campaniile 1983 - 1992, săpăturile s-au desfăşurat în mai multe puncte de pe teritoriul satului Nufăru 
( "Piatră", "Râpă","Dispensar", curtea locuitorului Ştefan Ene, "Bufet"), precum şi într-o zonă aflată la llganii 
de Jos (1986), având următoarele obiective: cercetarea fortificaţiei bizantine; studierea vieţuirii din sec. X
XIII; cercetarea unei necropole din sec. XI-XIII; cercetarea unor construcţii aparţinând vieţuirii romane şi 
romano-bizantine. 

Vieţuirea din epoca romano-bizantină3 Potrivit cercetărilor de până în 1992, vieţuirea aparţinând 
epocii romano-bizantine s-a concentrat doar în capătul promontoriului pe care se afla satul Nufăru, în punctul 
"Piatră" (km 104), precum şi în deltă, la llganii de Jos. Cercetările din punctul "Piatră", desfăşurate prin 
intermediul a 2 secţiuni şi 7 casete, în perioada 1978 - 1979, 1985 - 1988 au documentat un nivel antic, 
conţinând material ceramic specific, ce a fost în mare măsură distrus de locuitorii medievali, nivel căruia ii 
aparţine o construcţie cu ziduri de piatră, demantelate până aproape de bază, păstrate doar pe înălţimea de 
0,60 m, construite din blocuri paralelipipedice, bine fasonate, de dimensiuni mijlocii, legate cu mortar. 
Construcţia, reprezentând probabil un turn de supraveghere, este orientată aproximativ N-S, are o formă 
rectangulară (dimensiunile surprinse 11 x 8 m), iar spaţiul interior e împărţit în două încăperi, delimitate de 
un zid intermediar. Grosimea zidurilor de E şi V este de 2,30 m, în timp ce lăţimea zidului intermediar este 
de doar 1,10 m. 

llganii de Jos Prin sondajele arheologice efectuate pe malul stâng al fluviului, prin intermediul a două 
secţiuni, executate în 1978 şi respectiv 1986, au fost documentate latura de N a unei fortificaţii existente în 
delta şi spre V alte două ziduri de piatră despre care nu putem spune deocamdată cărui ansamblu aparţin. 
Unul dintre ele, orientat aproximativ NV-SE, lat de 2 m, surprins în secţiune pe o lungime de cca. 1 O m, 
prezintă un tronson al paramentului său nordic, lung de 2,50 m, realizat din lespezi calcaroase de dimensiuni 
mijlocii, prinse cu un mortar friabil, având în conţinut un procent scăzut de nisip. Al doilea zid aflat în 
apropierea celui abia amintit, dar orientat aproximativ NE ... SV, are o lăţime de 2,30 - 2,35 m, are parament şi 
emplecton, blocurile sunt prinse cu mortar de foarte bună calitate, ceea ce este vizibil pe faţa sa vestică 
unde se observă folosirea unui liant hidrofug, de culoare galben roşietică, întins chiar dincolo de resturi. 

Vieţuirea medievală 
Incinta medievală timpurie de la Nufăru a fost descoperită sub forma unor tronsoane de ziduri4, reperate 

pe laturile de S("Cămin", 1981 )5. E ("Dispensar", 5 secţiuni şi 6 casete, înglobate în Suprafaţa 6, trasate în 
campaniile 1983, 1988 -1989, 1992 - 1993 şi 1995) şi V (curtea lui Ştefan Ene, sondaje desfăşurate în 1990 
şi 1991, sub forma unei secţiuni şi a 4 casete6 ale promontoriului nufărean, al cărui contur se pare că ii 
urmărea. Este vorba de ziduri masive, cu lăţimea de 2,70 m, ce se păstrează pe înălţimi variind intre 1,45 m 
(incinta de E) şi 3,50 m (incinta de V), cu paramente aspectuoase, lucrate din blocuri de piatră bine fasonate, 
legate cu mortar alb, rosturile fiind umplute cu mortar hidrofug roz şi emplecton reprezentat de pietre mici şi 
mijlocii "înecate" în mortar obişnuit, cu crepidae late de 0,25 m în zona în care fundaţia(compusă din pietre 
nefasonate) se delimitează de elevaţie (zidul de E) sau cu socluri chiar la baza fundaţiei (zidul de 
V).Turnurile exterioare ale incintei, dintre care doar cel vestic este bine păstrat, cel de pe latura estică fiind 
demantelat până la ultima asiză a fundaţiei (a fost descoperită latura sudică a turnului ce se păstrează doar 
pe lungimea de 1 m), au aceeaşi orientare cu incinta şi formă rectangulară, cu dimensiuni (ce au putut fi 
stabilite doar pentru cel de pe latura vestică) de 10,30 x 7, 15 m, grosimea pereţilor încăperii turnurilor fiind 
de 1,50 m, cu precizarea că una din laturile lor face corp comun cu zidul de incintă, care se îngroaşă în 
aceste puncte de la 2,70 m până la 4,20 m. Zidurile turnurilor sunt realizate în aceeaşi manieră constructivă 
cu incinta, având paramente şi emplecton şi prezentând crepide atât în interiorul încăperii, cât şi în exteriorul 
acesteia (turnul de V) sau doar în exterior (turnul de E). Accesul din camerele turnurilor încetate se făcea 
prin intermediul unor culoare, lungi de 4,20 m, ce străbăteau practic grosimea incintei, lucrate cu foarte multă 
grijă, înalte de cca. 2 m şi late de 0,90 - 1, 1 O m, cu intrări / ieşiri îngrijit lucrate, cu plafoane sprijinite pe bârne 
de lemn, ale căror urme se păstrează în mortar, cu nivele de călcare reprezentate fie de lespezi de piatră 
prinse cu mortar(incinta vestică), fie de plăci compacte de mortar hidrofug roz, înglobând în cetate şi lespezi 
de şist verde (incinta estică).lncinta şi turnurile cu care face corp comun au fost construite în acelaşi timp, 
adică la sfârşitul sec. X - cel mai târziu la începutul sec. XI. Ca şi în cazul altor cetăţi din Dobrogea, zidurile 
bizantine de la Nufăru se pare că nu au fost în uz de-a lungul întregii istorii medievale a aşezării, fapt 
demonstrat de suprapunerea resturilor incintei estice de materiale aparţinând sec. XII şi sugerat de existenţa 
unor complexe de locuire din sec. XI adosate incintei vestice, indiciu că aceasta îşi pierduse proba~il 
funcţionalitatea iniţială. 

Viaţa în aşezarea medievală timpurie de la Nufăru, se derula în general în spaţiul delimitat de incinta 
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bizantină. Au fost reperate o serie de complexe de locuire, parţial cercetate din cauzele mai sus expuse, 
reprezentate atât de încăperi adâncite în pământ, cât şi de case ridicate la suprafaţa solului, în punctele 
"Dispensar" (o locuinţă adâncită şi una cu bază de piatră din sec. XIII), "Bufet• (4 locuinţe adâncite 
aparţinând nivelului sec. XII-XIII), curtea lui Ştefan Ene (3 locuinţe adâncite din sec. XI). Uneori, complexele 
de locuire sunt documentate doar prin resturi de podele de pământ galben, chirpic ars, fragmente de lemn 
carbonizat sau temelii simple din blocuri de piatră. Unele erau dotate cu instalaţii de încălzit-gătit, 
reprezentate atât de vetre simple, cât şi de cuptoare din pietre legate cu lut. În afara spaţiului fortificat, în 
punctul "Piatră", au fost surprinse o locuinţă adâncită cu cuptor şi una de suprafaţă, ambele din sec. XI, 
precum şi o locuinţă adâncită din sec. XIII. Vieţuirea de la Nufăru se exprimă şi prin conţinutul, bogat în 
ceramică, obiecte mărunte, resturi organice, al numeroaselor gropi menajere, descoperite mai ales în 
punctul "Bufet", aparţinând atât nivelului sec.X-XI, cât mai ales celui corespunzător sec. XII-XIII. 

Habitatul medieval din cetatea de la Nufăru mai este reprezentat şi printr-un material arheologic variat, 
întâlnit şi în alte cetăţi-oraşe din epoca bizantină a Dobrogei, constând în primul rând din ceramică, atât din 
categoria comună, confecţionată local, cât şi smălţuită, provenind din centrele bizantine, balcanice sau nord
pontice, dar şi din piese mărunte din metal, sticlă, os, corn, reprezentând obiecte de uz casnic sau unelte, 
arme, piese de harnaşament, obiecte de podoabă, de port şi de cult. Acestora li se adaugă marea cantitate 
de monede, dintre care cele bizantine ocupă de departe primul loc, precum şi sigiliul descoperit în punctul 
"Dispensar", ce confirmă încă o dată, importanţa aşezării de la Nufăru în cadrul limes-ului danubian. 

Mai menţionăm că în campaniile 1978-1979, 1985-1988, în punctul "Piatră" a fost cercetată o necropolă 
de inhumaţie creştină, cu 78 de morminte, dintre care 20 cu inventar, datată în sec. XI-Xlll 7

• 

1. Silvia Baraschi, N. Maghiar, SMMIM, 12, 1979, p. 186-192; 13, 1980, p. 123-134; 14-15, 1981-1982, 
p. 69-82; 16, 1983,p. 134-139; 17-18, 1984-1985, p. 144-151; Silvia Baraschi, RRH, 28, 1989, 1-2, p. 52-68; 
idem, Peuce, 1 O, 1991, p.399-409; Gh. Mănucu-Adameşteanu, Materiale, Braşov, 1981, p. 470-473; idem, 
Mihaela Mănucu-Adameşteanu,Materiale, Vaslui, 1982, p. 211-214; Gh. Mănucu-Adameşteanu, Peuce, 9, 
1984, p. 363-374; idem, Pontica, 17, 1984,p.225-230; idem, SCIVA, 42, 1991, 1-2, p. 57-74; idem, Peuce, 
10, 1991, p. 497-554; idem, Pontica, 24, 1991, p. 399-402; E. Oberlander-Târnoveanu, Gh. Mănucu
Adameşteanu, Peuce, 9, 1984, p. 257-266; Oana Damian, SCIVA, 44, 1993, 1, p.80-113; idem, C. Andonie, 
P. Damian, lstros, 7, 1994, p. 167-182. 

2. Silvia Baraschi, N. Maghiar, SMMIM, 17-18, 1984-1985, p. 146. 
3. Vezi Silvia Baraschi, Raport asupra cercetării arheologice de la Nufăru Uud. Tulcea), prezentat la a 

XXII-a sesiune naţională de rapoarte arheologice, Piteşti, 1988, mss. 
4. Pentru fortificaţia de la "Râpa", considerată un "zid-baraj", vezi Silvia Baraschi, N. Maghiar, SMMIM, 

12, 1979, p.187-188, fig. 1-2; 13, 1980, p. 123-125, fig. 1; 14-15, 1981-1982, p. 69-78, fig. 2-6; 17-18, 1984-
1985, p. 146-147. 

5. Pentru limita de sud a fortificaţiei bizantine, vezi Silvia Baraschi, N. Maghiar, SMMIM, 16, 1983, p. 
134-136; Gh.Mănucu-Adameşteanu, Peuce, 10, 1991, p. 514-515. 

6. Pentru cercetările privind incinta vest, vezi Oana Damian, C. Andonie, P. Damian, lstros, 7, 1994, p. 
167-182. 

7. Oana Damian, SCIVA, 44, 1993, 1, p. 80-113; vezi şi n. 3 pentru celelalte zone cimiteriale surprinse la 
Nufăru. 

45. ONCEŞTI, Jud. Bacău; Ioan Mitrea, MJI Bacău 

În 1983 cu prilejul unor lucrări de interes obştesc a fost semnalată o necropolă carpică pe teritoriul 
satului Onceşti, comuna Onceşti, jud. Bacău. Locul se află în punctul "Canton" de pe Valea lepei, la cca. 1 
km nord-est de satul Onceşti 1 • Prin cercetările sistematice din anii 1984-1990, a fost dezvelită o suprafaţă de 
cca. 2700 m.p., în care au fost descoperite 100 de morminte de incineraţie. Din cele 100 de morminte 
descoperite în necropola plană de la Onceşti , un număr de 84 sunt morminte de incineraţie în urne cu, sau 
fără, capac, iar 14 sunt morminte de incineraţie în groapă simplă. 

Gropile mormintelor de incineraţie în urne, precum şi gropile mormintelor fără urne, sunt de regulă 
tronconice, mai rar aproximativ cilindrice. Diametrul gurii gropilor era mai mare întotdeauna faţă de diametrul 
fundului. Pe de altă parte menţionăm că diametrul gropilor era mai mare cu o, 10-0,25 m faţă de diametrul 
maxim al vasului folosit drept urnă. 

Terenul fiind în pantă, mereu spălat, în multe cazuri urnele, parţial sau în totalitate, au fost distruse prin 
lucrările agricole din ultimele decenii. 

În multe cazuri gura urnelor a fost "retezată", fiind greu de precizat dacă au avut sau nu capac. Unele 
din aceste capace antrenate în stratul arabil au fost recuperate prin săpături şi este greu de stabilit de la care 
urnă provin. Drept capac a fost folosită o fructieră (fig.1 /1 ); nu se poate preciza de la care urnă provine, 
întrucât în apropiere s-au găsit două morminte cu urne fără capac. S-au găsit şi două morminte duble (M1 şi 
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Majoritatea resturilor de la rugul de incineraţie erau depuse în urnă. Rareori, peste urnă se mai aruncau 
resturi de cărbuni, cu cenuşă şi mărgele întregi sau sparte prin arderea pe rug. Şi în cazul necropolei de la 
Onceşti s-a constatat că depunerea în urnă se făcea într-o anume ordine. 

În mormintele de incineraţie în groapă simplă inventarul este aproape absent. 
Pe lângă resturi, puţine, de oase calcinate sau mai găsit fragmente ceramice, probabil de la vase sparte 

ritual pe rug, cărbuni şi mărgele întregi sau sparte. 
Ca urne s-au folosit vase lucrate cu mâna (în cca. 30% din cazuri) şi vase lucrate la roată (70%). Cele 

două tipuri de urne se interferează pe toată suprafaţa necropolei. 
Vasele lucrate cu mâna, de formă ovoidală, ornamentate cu brâu alveolat şi mai rar cu butoni, s-au 

conservat puţin datorită pământului argilos, clisos şi aproape permanent umed. 
Cu privire la vasele lucrate la roată, majoritatea sunt cenuşii dar se întâlnesc şi vase de culoare roşie

cărămizie (fig. 1/4).Forma vaselor folosite drept urne este diversă, respectiv ovoidale, piriforme, bitronconice. 
Ca urne s-au folosit şi vase cu o toartă de exemplu în M44, un urcior, cenuşiu închis, zgrunţuros. 

Drept capace s-au folosit vase lucrate la roată, respectiv castroane, străchini, fructiere sau capace 
confecţionate special(fig. 1/9), precum şi vase lucrate cu mâna, întregi sau fragmentare. 

În urne s-au găsit şi vase de ofrandă, constând din ceşti sau pahare, depuse peste oasele calcinate. 
Dintre piesele de inventar aflate în urne menţionăm fibulele de tip carpic, din bronz (fig. 1/2,7,8), sau din 

fier (fig. 1/10),cerceii din argint filigranat (fig. 1/6), coşuleţele-pandantiv din argint filigranat (fig. 1/3), 
pandantivi-căldăruşe, din fier (fig.1/17), cuţitele din fier, uneori cu plăsele, precum cel din M90 (fig. 1/21), şi 
numeroase mărgele din sticlă, calcedoniu, cornalină şi foarte rar chihlimbar (fig. 1 /11-15, 18-20). 

Materialele arheologice descoperite la Onceşti îşi găsesc analogii în multe necropole din aria lumii 
carpice2

• 

Analiza inventarului descoperit şi analogiile cu materialele din alte necropole, permite încadrarea largă a 
acestei necropole în secolele 11-111. Foarte probabil că această datare poate fi restrânsă la o etapă 
cronologică care cuprinde ultimele decenii ale secolului al II-iea p.Chr. 

1. Ioan Mitrea, Carpice, XVII, 1985, p.81-92; 2. Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, passim. 

Lista figurilor: Fig.1.Onceşti. Materiale descoperite în necropola carpică din secolele 11-111 d.Chr. 1 (S23); 
2(M80); 3(M67); 4(M62); 5, 18, 19(M79); 7(M77); 8(M48); 9(M87); 10-13(M89); 14(M96); 15, 17(M68); 
20(M32); 21 (M90). 

46. OVIDIU, Jud. Constanţa; Mihai Bucovală, MINAC 

Obiectivul arheologic de la Ovidiu a fost identificat în vara anului 1979, în partea de S a localităţii, pe 
malul lacului Siutghiol, la 1 O km N de Constanţa. 

Datorită importanţei sale, el a fost inclus an de an, în planul de cercetări al Muzeului de Istorie Naţională 
şi Arheologie Constanţa, pentru prima oară, în vara anului 19791

; săpăturile, conduse de Mihai Bucovală şi 
Gheorghe Papuc, au continuat în cadenţă regulată până în anul 1985. Datorită unor motive obiective, ele au 
fost întrerupte în perioada 1986-1992, fiind reluate în anul 1993, dată la care, în colectivul de cercetare a fost 
cooptată Cecilia Paşca. 

În cursul anilor 1979-1992, cercetările au relevat existenţa la Ovidiu, pe malul golfului de odinioară al 
mării. a unei fortificaţii de tip quadriburgium, având dimensiunile 69 x 53 m, cu zid de incintă lat de 2,20 m şi 
prevăzut, la cele 4 colţuri, cu turnuri de apărare (două dreptunghiulare, pe latura de E şi două circulare, pe 
latura de V, înspre uscat)2. De asemenea, au fost scoase la lumină câteva ziduri interioare, poarta de intrare 
din ultima fază de funcţionare a fortăreţei, precum şi o intrare mai veche, ulterior astupată, pe latura de E, la 
care se accedea printr-o stradă lucrată din dale mari de piatră3 • 

Concluzia cea mai importantă era aceea că fortificarea platoului de pe malul golfului de odinioară, s-a 
făcut în două etape, prima în sec. 111, iar a doua în sec. IV, aceasta din urmă îndeplinindu-şi rolul defensiv 
până în sec. VI. 

De asemenea, constatându-se existenţa pe teren a unor aşezări fortificate sau a unor turnuri de apărare 
pe malul lacului actual până aproape de Tomis, se punea problema existenţei unui adevărat sistem de 
apărare a Dobrogei în sec. IV-VI p.Chr.4 

În cursul anilor 1983-1985, au fost practicate secţiuni şi careuri care au urmărit detalii constructive ale 
turnurilor şi incintei, precum şi elemente de topografie interioară. 

Cele mai importante observaţii făcute în intervalul de timp amintit sunt următoarele: 
Zidul de incintă 
A fost lucrat din blocuri de piatră îngrijit ecarisate, legate cu mortar. Existenţa unei mari cantităţi de 

fragmente de cărămizi, în straturile demantelate din preajma acestuia, precum şi cele câteva cărămizi 
întregi, păstrate în substrucţia sa, denotă construcţia sa în stil clasic, cu blocuri mari la temelie şi rânduri 
alternânde de blochete de calcar şi cărămizi. 
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Lăţimea sa este de 2,20 m, cu excepţia zonelor centrale de pe latura de E şi V, unde ea atinge 4,30 m, 
deci aproape dublu. Devine logic ca, în aceste puncte, să se fi aflat scările de acces la partea sa de sus, de 
unde observarea terenului învecinat (inclusiv a drumului către Histria şi Aegyssus) era foarte lesnicioasă. 

Din curtina de E, dinspre golf, aproximativ la mijlocul acesteia, pornesc în interiorul fortificaţiei, două 
ziduri de piatră legate cu mortar, paralele intre ele, situate la distanţa de 2 m unul de celălalt. 

Întrucât în dreptul acestor ziduri, în zona extramuros a incintei, deci către golful de odinioară, a fost 
descoperit un pavaj lat de 4 m, păstrat pe lungimea de 3 m, lucrat din dale mari de piatră, considerăm că 
prima cale de acces în fortăreaţă era amplasată la jumătatea curtinei estice şi era prevăzută cu "capcană"5 • 

O altă intrare, destinată probabil numai pietonilor sau călăreţilor, folosită până în ultimele decenii de 
funcţionare a fortăreţei, a fost descoperită pe latura de S a acesteia, în apropierea turnului dreptunghiular A, 
care-i asigura apărarea. 

2. Topografie interioară 
În apropierea turnului dreptunghiular A a fost surprins colţul unei clădiri cu orientare diferită de a curtinei 

de E, care pare că aparţinea unor construcţii existente în prima etapă a fortificării platoului, deci scoase din 
funcţiune prin construcţia noii incinte. Un alt zid, orientat NV-SE, era tăiat de aceeaşi incintă în celălalt capăt, 
în zona intrării în turnul dreptunghiular B, făcând un unghi cu incinta de N. El întăreşte deci această 
posibilitate. 

Descoperirea cea mai importantă, efectuată în anii 1983-1984, constă însă în dezvelirea unui edificiu 
public foarte mare(probabil depozit de provizii) adosat incintei de N. Lungimea acestuia era de 23,35 m, 
lăţimea de 3, 15 m. 

Păstrate pe înălţimea de cca. 0,55 m, zidurile erau lucrate, la bază, din blocuri de piatră relativ regulate, 
de talie mică şi mijlocie, având deasupra rânduri de cărămizi Uumătăţi şi sferturi) lipite cu pământ. 

În capătul de E, zidul longitudinal de N al edificiului lipseşte, rolul acestuia fiind preluat de însăşi curtina, 
iar zidul longitudinal de S prezintă câteva îngroşări, datorate în mod evident unor reparaţii şi modificări 
succesive. 

Peretele care închidea la E acest edificiu este lucrat numai din cărămizi. Dacă luăm în considerare un 
zid despărţitor, construit pe un strat de arsură masivă, din jumătăţi de cărămizi (un singur exemplar, păstrat 
întreg, avea dimensiunile 31,5 x 31,5 x 4 cm), rezultă că, într-o anumită perioadă, în capătul de E al acestei 
mari clădiri a funcţionat o încăpere cu dimensiunile 3, 1 O x 3, 15 m. În peretele de S al marelui edificiu a fost 
descoperită o mică intrare, largă de numai 0,80 m, păstrată pe înălţimea de 0,30m. 

Materialul arheologic 
Materialul arheologic recoltat în perioada amintită, pe întreaga suprafaţă a fortificaţiei, prezintă câteva 

caracteristici: 
1. El este fragmentar şi are caracter comun, modest chiar, firesc de altminteri într-o aşezare cu caracter 

militar. Faptul că numai puţine vase şi obiecte au putut fi reconstituite, se datorează în mod evident încetării 
violente a rolului său, prin atac, jaf şi incendiu. 

2. Din punct de vedere al materialului, el se împarte în trei mari categorii: ceramică, sticlă şi metal. 
Ceramica 
Este reprezentată printr-o gamă de recipiente de uz casnic şi provizii. Amforele de formă ovoidală şi 

piriformă, de capacitate mică şi mijlocie, ocupă locul cel mai important. Ele sunt tipuri clasice, simple sau 
prevăzute cu caneluri şi "coaste", ornamentate de obicei cu striuri adânci, în benzi drepte sau vălurite. Ele se 
datează în intervalul larg al sec.IV-VI. 

Ceramica de uz include căni, boluri, străchini şi castroane cu forme tipice deci, de producţie locală, 
precum şi fragmente dintr-o categorie cert de import: platouri şi fructiere ornamentate cu motive vegetale, 
zoomorfe şi cruci, provenite din Asia Mică şi datate în sec. IV şi V. 

Sticla 
Au fost descoperite numeroase fragmente de pahare, cupe (îndeosebi de la partea inferioară a 

acestora, din totdeauna mai rezistentă, prevăzută cu talpă şi picior) precum şi "lămpi-candelă" cu picior 
ascuţit. Aceste forme se datează în sec.IV-VI. 

Semnalăm, de asemenea, faptul că din interiorul obiectivului, a fost recuperat un mare număr de 
fragmente de geam, care atestă, în mod clar, existenţa ferestrelor la edificiile publice din fortăreaţă. 

Metal 
Obiectele de metal reprezintă categoria cea mai redusă numeric. Au fost recuperate, în principal, cuie şi 

piroane de fier, trecute prin foc, un amnar şi două fibule (de fier, respectiv bronz), datate şi ele în epocă 
târzie. 

1. M. Bucovală, Gheorghe Papuc, Cercetările arheologice de la Ovidiu, Pontica XIII, 1980, p. 275-283; 
2. Idem; 3. M.Bucovală, Gheorghe Papuc, Date noi despre fortificaţia de la Ovidiu (campania 1980), Pontica 
XIV, 1981, p. 211-216; 4. Idem, p. 215-216; 5. M. Bucovală, Gheorghe Papuc, Date noi privind cercetările de 
la Ovidiu, Pontica XVII, 1984, p. 155, situaţie identică cu fortăreaţa Boljetin-Gradac, pe Dunăre; 6. Idem; 7. 
Ibidem; 8. Idem p. 154. 
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47. PĂCUIUL LUI SOARE, Jud. Constanţa; În perioada 1983-1992 colectivul a fost compus din Petre 
Diaconu (IAB, responsabil de şantier), Silvia Baraschi (IAB, 1983-1984), Tudor Papasima (MINAC, 1983-
1986, 1988-1992), Adrian Panaitescu (MINAC, 1983-1984), Valeriu Sârbu(MJB, 1983, 1985, 1986, 1988-
1991 ), Dan Căpăţână (MMN, 1983), Oana Damian (IAB, 1992), precum şi (pe atunci)studenţii Anca Popescu 
(1984-1986), Raluca Verussi (1984-1986), Estella Petrescu (1986-1987), Luminiţa Şerban(1986), 
Constanţa Tudor (1983), Dana Vasiliu (1986), Ovidiu Cristea (1990-1992), Florin Popescu (1989-1991), 
Andrei Căpuşan (1983), Florin Diaconu (1984), Marius Oprea (1984), Marian Mitru (1986), Aurel Nicotei 
(1987), Marcel Vlădescu(1988), Georelly Herghelegiu (1990). (Prezentul material a fost întocmit, pe baza 
notelor membrilor colectivului, de către Oana Damian) 

În campaniile 1983-1992, au continuat cercetările în aşezarea insulară de la Păcuiul lui Soare 1, 

săpăturile concentrându-se în secţiunile începute în campaniile anterioare, SIO, SIR, SIS22, SIT (din zona 
Porţii) şi S IXA-B3 şi S IX C (din zona Portului) pentru identificarea nivelurilor arheologice, obţinerea de noi 
informaţii referitoare la vieţuirea din secolele X-XV, precum şi la necropola medievală, completarea datelor 
referitoare la fortificaţia bizantină. 

În ceea ce priveşte stratigrafia din zona Porţii, analiza profilului estic al SIT, prezentând o infonnaţie 
completă, de la stratul vegetal până la nivelul pavajului din ultimul sfert al sec.X, confirmă achiziţiile 
anterioare4

• Complexele arheologice descoperite constau în câteva locuinţe, de suprafaţă sau uşor 
adâncite, gropi menajere şi pavajul porţii. În zona Porţii, au fost descoperite complexe de locuire în SIO, cu 
prelungirea ei spre sud, SlO1, (1983-1992, orientată perpendicular pe incinta estică, cu dimensiunile totale 
de 12, 70x4,50 m), precum şi în SIT (1988-1994, orientată aproximativ nord-sud, cu dimensiunile de 15x3 m). 
Dintre descoperirile din SIO amintim o locuinţă de suprafaţă din sec.XI, găsită în c.3-5, cu bază din piatră, de 
formă rectangulară, cu dimensiunile surprinse de 3,50 m (latura N), 3,35 m (laturaS) şi 3 m (laturile E şi V), 
cu două etape de funcţionare, sugerate de cele două refaceri ale podelei de lut, datate cu două monede 
bizantine din clasa D (1042-1055) şi, respectiv, clasa I (1078-1081). Locuinţa avea un cuptor din pietre 
legate cui ut, amenajat într-o groapă, spaţiul rămas liber fiind umplut cu pământ negru, în care au apărut, la -
1,95 m, 3 monede de bronz din ci. C (1034-1041). 

Cuptorul a avut de asemenea, două faze, una mai veche, în care dimensiunile interioare erau de 
0,92x0,37 m, şi una mai nouă, în care cuptorul se reface în aceeaşi zonă, dar cu dimensiuni mai mici 
(0,90x0,30 m), în ambele cazuri interiorul fiind lutuit. Autorul săpăturii - T.Papasima, apreciază că locuinţa a 
început să funcţioneze în vremea lui Mihail IV, cunoaşte o refacere în timpul domniei lui Constantin IX, 
pentru a-şi înceta funcţionarea în deceniul VII al sec. XI. În c. 1-3, a fost descoperită temelia de piatră a unei 
alte locuinţe de suprafaţă, cu o vatră ovală, cu o singură fază, amenajată pe un strat de pietricele legate cu 
lut, gros de 0,03 m. În această secţiune, în c. 2-3, a apărut şi o groapă medievală, rotundă, cu diametrul de 
2, 1 O m, ce pătrunde sub un zid din pietre făţuite, datat în sec. XIV. La 3,70 m distanţă faţă de zidul de 
incintă, cam pe mijlocul secţiunii, se afla o vatră de foc, marcată de pietre de dimensiuni diferite, aşezate pe 
cant; dimensiunile exterioare ale vetrei sunt de 1, 18x0,96 m, iar cele interioare de 0,92x0,67 m; podina 
acestei vetre este fonnată dintr-un strat de pământ nisipos, unul de moloz, căzut probabil din rosturile 
zidurilor ce se ridicau, peste care este depus un alt strat de pământ cenuşiu amestecat cu pietricele; în 
ansamblul lui, cuptorul a fost amenajat în pământul de supraînălţare din interiorul cetăţii. În jumătatea 
nordică a secţiunii, se află un alt cuptor, construit din pietre şi câteva cărămizi, cu latura vestică de 2-3 ori 
mai lată decât cea estetică, ceea ce ne face să credem că acest cuptor a fost refăcut, cu dimensiunile 
interioare de 0,60x0,40 m; poartă urme de lipitură pe partea interioară a peretelui vestic, în care se 
păstrează chiar şi unnele degetelor celor care l-au întocmit. În SIT au fost descoperite patru locuinţe de 
suprafaţă şi două adâncite. 3 dintre locuinţele de suprafaţă (c. 2-3, -0,90 m; c. 6-7, -1, 15 m şi respectiv c. 5-
7, -1,50 m), cu temelii de piatră, vetre păstrate parţial, iar în cazul uneia un pavaj din pietre mici care 
pătrunde sub peretele estic al secţiunii, aparţin două nivelului secolului XIV, iar cealaltă sfârşitului secolului 
XIII. Datarea este asigurată de poziţia stratigrafică, ca şi de inventarul ceramic, reprezentat de oale din 
pastă roşie, fină, cu buza alveolată în interior sau uşor răsfrântă în afară, cu terţi aplatizate, unele smălţuite 
doar în interior cu smalţ verde olive, capace de vase, precum şi fragmente aparţinând unor castroane şi 
farfurii smălţuite decorate în tehnica sgraffito, uneori asociată cu pictură. Locuinţele adâncite descoperite 
(una în c.3-5, -1,50 m, de-a lungul malului vestic al secţiunii şi respectiv c. 6-8, -1,55 m) aveau formă 
rectangulară, cu dimensiunile (surprinse) de 4,00x1 ,80 m şi respectiv 4,60x3,00 m. Umplutura gropilor 
acestor bordeie constă dintr-un pământ roşiatic prăfos, datorat probabil arderii acoperişului din stuf, 
corespunzător nivelului de locuire din a doua jumătatea secolului XI, funcţionarea lor încetând ca urmare a 
distrugerilor provocate de atacul cu man din 1094/1095. Una dintre locuinţe a avut o instalaţie de foc, 
reprezentată de o vatră înconjurată de pietre; inventarul ei se compune din fragmente ceramice din pastă 
caolinoidă cu decor striat, la care se adaugă un castron decorat în exterior cu linii în val şi marcă de tip solar. 
Cealaltă locuinţă adâncită a suprapus pavajul cetăţii, folosindu-l probabil drept nivel de călcare. O altă 
locuinţă, de suprafaţă, descoperită în carourile 5-6, -1 ,90 m, este marcată de o podea din pământ galben 
tasat, surprinsă pe o lungime de 2,60 m şi o lăţime de 0,65 m şi dotată cu instalaţie de foc reprezentată de 
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un cuptor rectangular, secţionat de malul estic al secţiunii, având dimensiunile (surprinse) de 0,67x0,57x0,34 
m, compus (în partea sa vizibilă) din 3 pietre aşezate pe cant. După poziţia stratigrafică (podeaua este 
situată deasupra pavajului cetăţii, de care o desparte un strat gros de 0,05 m de pământ galben cenuşiu) şi 
fragmentul ceramic găsit în cuptor, locuinţa se datează în prima jumătate a secolului XI. Gropile menajere 
cercetate, în număr de 4, de forma ovală sau circulară, conţin fragmente ceramice, oase de animale, oase şi 
solzi de peşte, şi aparţin 3 nivelului sec. XIII şi una nivelului sec. XI. 

În zona Portului, în S IX A-8 şi mai ales în S IX C (1983-1988), au fost descoperite un zid perpendicular 
pe incinta bizantină, construit din pietre paralelipipedice, datat în sec. XIV, la baza căruia a apărut un schelet 
din sec.XI, o serie de complexe de locuire - resturile unei locuinţe adâncite, ce pătrunde sub malul vestic al 
secţiunii (c.4-7, - 1,75 m), cu o latură de 3,80 m şi alta de 1,75 m, incendiată la sfârşitul sec. XI, secţionată 
de o groapă menajeră, circulară, cu diametrul de1 ,90 m, conţinând material ceramic, oase şi solzi de peşte, 
oase de animale mari, pietre de dimensiuni mici şi mijlocii, bucăţi mari de lipitură de lut care pot proveni de la 
vetre portative, părţi din temelia unei locuinţe de suprafaţă din sec. Xl(c.3), cu o latură de 2,70 m, precum şi 
o serie de vetre, aparţinând nivelului sec. XI. În 1984, în zona de la sud de port, în imediata apropiere a 
laturii de răsărit a cetăţii, în cadrul a două secţiuni, au fost descoperite temelii de piatră care marchează 
laturile de sud şi vest ale unor locuinţe (A,B), ce aparţin ambele primului nivel medieval. Locuinţele, cu o 
suprafaţă probabilă importantă (latura estică a locuinţei A are peste 7 m lungime, iar cea sudică - a cărei 
lungime totală nu o cunoaştem - este sigură pe o distanţă de 4 m; din locuinţa B, suprapusă parţial de cea 
notată cu litera A, s-a păstrat doar o parte din latura vestică, pe o distanţă sigură de 5 m), aveau la baza 
pereţilor blocuri de piatră de dimensiuni mari, dintre care unele poartă semne ce ne asigură că au aparţinut 
odată incintei bizantine (lăcaşuri săpate în suprafaţa lor, urme de mortar obişnuit sau hidrofug)5

• Secţiunile 
SIS şi SIR (1984, 1987) au dezvăluit prezenţa a 8 morminte de inhumaţie, orientate V-E, dispuse în şiruri 
paralele, cu schelete în poziţia de decubit dorsal, cu braţele în poziţii diverse, derivate din 3 tipuri de bază: 
ambele braţe pe piept, pe abdomen sau de-a lungul corpului; mormintele sunt lipsite de inventar şi aparţin 
necropolei medievale, datate în sec. XIII-XIV6

• 

În ceea ce priveşte completarea informaţiei referitoare la fortificaţia bizantină, o secţiune, S X/1983, 
orientată perpendicular pe incinta nordică, cu dimensiunile de 1 0x3 m, a condus la descoperirea unui turn de 
piatră semicircular, situat la vest de poarta mare a cetăţii, singurul de acest tip documentat până în prezent 
la Păcuiul lui Soare, ale cărui ziduri se întreţes cu incinta începând de-abia de la nivelul primului prag, până 
la acest nivel pietrele fiind adosate acesteia, ale cărui ruine se păstrează pe o lungime de 3,50 m începând 
de la zidul de incintă; paramentul exterior al laturii estice turnului, ca şi zidul de incintă sunt prevăzute cu 
două praguri (crepidae), late de 0,25-0,27 m, respectiv de 0,40 m; primul rând de pietre al temeliei era 
aşezat pe un "pat" din pari de stejar, ale căror capete se observă înfipte în pământ pe lungime de încă 4 m 
spre nord7

• 

Materialul arheologic rezultat în urma campaniilor din 1983-1992, destul de bogat şi de variat, provine 
atât din secţiunile practicate, cât şi de pe plaja creată de apele Dunării în incinta cetăţii bizantine. În afara 
ceramicii, atât comună (fragmente de oale, ulcioare, capace, căldări - menţionăm că acest ultim tip de vase 
este documentat la Păcuiul lui Soare numai pentru prima jumătate a sec.XI, un argument în acest sens fiind 
şi nedescoperirea vreunui asemenea fragment în cuptorul cu vetre succesive placate cu cioburi, datat la 
mijlocul sec.Xl)8

, cât şi de factura deosebită (acoperită cu angobă aurie, smălţuită, decorată prin pictare cu 
cornul sau incizie, ceramică "de epocă tătărească") se remarcă o serie de obiecte de uz casnic, arme, 
bijuterii, piese de port şi de cult, confecţionate din fier, bronz, plumb, os, corn, lut, sticlă (vârfuri de săgeţi, 
arbalete şi suliţe, pinteni, catarame şi aplice de centură, lame de cuţit şi de cosor, amnare, fusaiole şi 
greutăţi pentru plasa de pescuit sau cântar, cârlige de undiţă, podoabe din sticlă, bronz şi plumb, cruciuliţe 
din bronz şi plumb, greutăţi de plumb), precum şi rebuturi şi deşeuri provenind de la prelucrarea acestuia, 
fragmente de vase de sticlă şi de bronz. Totodată, au mai fost descoperite monede romane, bizantine şi 
medievale. 

1. Vezi ca bibliografie selectivă pentru perioada 1983-1992: P.Diaconu, CCDJ, 1, 1985, p. 107-111; 
idem, CCDJ, 3-4,1987, p.113-114, 115-121; idem, D. Căpăţână, CCDJ, 5-6-7, 1988-1989, p. 153-156; 
P.Diaconu, Pontica, 25, 1992, p.359-362; Silvia Baraschi, CCDJ, 3-4, 1987, p.123-132; T.Papasima, 
Pontica, 20, 1987, p.353-354; idem, Pontica, 23, 1990, p.363-365; G.Custurea, T. Papasima, Pontica, 25, 
1992, p.363-380; Oana Damian, Pontica, 25, 1992, p.309-322. 

2. Vezi şi rapoartele pentru campaniile 1979-1981 publicate de colectivul de la Păcuiul lui Soare în 
Materiale, Tulcea, 1980, p.493-495; Materiale, Braşov, 1981, p.435-436; Materiale, Vaslui, 1982, p.208-209. 

3. Vezi n.2. 
4. P. Diaconu, în Păcuiul lui Soare, I, p.47-55. 
5. Silvia Baraschi, CCDJ, 3-4, 1987, p.123-124, fig.2. 
6. A.Popa, Studii, Revista de istorie, 17, 1964, 1, p.109; P.Diaconu, în Păcuiul lui Soare, I, p.55; idem, 

Păcuiul lui Soare.li, p.1 O. 
7. P.Diaconu, D. Căpăţână, CCDJ, 5-6-7, 1988-1989, p.153, fig. 18. 
8. P.Diaconu, T. Papasima, A.Panaitescu, Materiale, a XVI-a sesiune anuală de rapoarte, Vaslui, 1982, 
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p.208-209. 

48. PEŞTERA CIOAREI, Jud. Gorj; Marin Cârciumaru, Roxana Dobrescu, I.A.B. 

Peştera Cioarei este situată la circa 1 km spre nord de satul Boreşteni, corn. Peştişani. Ea a fost săpată 
într-un pinten de calcar, de vârstă barremian-aptiană, care coboară din Piatra Boroşteni, parte componentă a 
Munţilor Vâlcan. Altitudinea absolută a peşterii este de 350 m, iar cea relativă de circa 30 m în raport cu apa 
Bistricioarei, afluent pe dreapta al Bistriţei. 

Din punct de vedere fizico-geografic, peştera Cioarei este amplasată în sudul Carpaţilor Meridionali, la 
contactul cu Subcarpaţii Olteniei. Omul paleolitic, care a locuit peştera Cioarei în Pleistocenul superior, a 
beneficiat în mod cert de un cadru natural extrem de variat pentru exploatare, pendulând între mediul 
specific muntelui (cuprins adesea de glaciaţiune)şi cel oferit de depresiunea subcarpatică internă. 

Existenţa unei aşezări paleolitice în această regiune a fost în mod cert determinată de mediul fizic şi 
biologic favorabil. Varietatea petrografică include, pe lângă existenţa calcarelor în zonele marginale, în care 
s-au dezvoltat sistematic carstice vechi, cu peşteri fosile propice locuirii, o largă gamă de roci potrivite 
prelucrării utilajului litic specific omului paleolitic. Bogăţia şi diversitatea vegetaţiei în perioadele de 
ameliorare a climei, etajarea pe verticală, corelată cu existenţa unei numeroase reţele hidrografice, cu văi 
care pătrundeau adânc în munte, facilitau migrarea sezonieră a animalelor. Prin urmare, existau suficiente 
condiţii care să polarizeze interesul omului paleolitic, a cărui preocupare de bază rămânea vânătoarea. 
Supravieţuirea unor animale de climă rece până la sfârşitul pleistocenului, precum Ursus spelaeus, 
Capraibex etc., permitea continuarea locuirilor paleolitice şi în perioadele reci de tip stadial. 

În anul 1954, C.S. Nicolăescu-Plopşor şi C.N. Mateescu (1955) au efectuat în peştera Cioarei primul 
sondaj de 3/1,5 m, plasat transversal la 6,5 m de intrare. Acest sondaj, fără a ajunge la patul peşterii, a 
penetrat depozitul până la 4 m adâncime. După aproape 20 de ani, în anul 1973, a fost curăţit şi adâncit 
vechiul sondaj până la patul peşterii (4,35 m), în vederea unui prim eşantionaj (M. Cârciumaru, 1977). În 
1979 va începe o etapă de cercetare sistematică a peşterii Cioarei, care va dura zece ani fără întrerupere. 
În acest timp, s-au efectuat cercetări interdisciplinare care vor permite reconstituirea în continuare a 
cronostratigrafiei şi paleomediului în care a evoluat omul paleolitic din această peşteră. 

După un an în care nu s-au făcut cercetări în peştera Cioarei, în anul 1990 s-a săpat secţiunea XV, iar 
în 1994-1995 cercetările au fost reluate împreună cu M. Otte de la Universitatea din Liege. 

STRATIGRAFIA PEŞTERII ŞI FAUNA 
- Stratul A, cu textură nisipoasă în prima parte şi afânată în partea superioară, de culoare 10 YR 7/6 -

2,5 YR 5/4. Textura uneori slab nisipoasă şi aspectul loessoid al sedimentului sugerează originea eoliană a 
unei părţi din acest strat. 

- Stratul B, cu acumulări feri-manganice pe feţele de desprindere şi a unor lentile de cimentare care 
subliniază trecerea de la regimul activ la cel fosil al peşterii. 

- Stratul C de culoare galbenă (2,5 YR 7/8), afânat, cu rare concreţiuni de calcar, aspect loessoid şi rare 
fragmente de calcar de mici dimensiuni. 

- Stratul D reprezintă o depunere lenticulară de guano. 
- Stratul E, de culoare gălbui închis brun (10 YR 4/4) - brun închis (10 YR 3/3), cu textură argiloasă -

foarte slab lutoasă şi fragmente de calcar de dimensiuni mici (7-8 cm lungime). Umiditatea crescută în timpul 
depunerii acestui strat a determinat îmbrăcarea fragmentelor de calcar într-o crustă formată din straturi 
succesive de carbonat de calciu şi depuneri manganoase şi feruginoase. 

- Stratul Fare o culoare variabilă în suprafaţă (5 YR 4/6 - 5 YR 5/3 - 5 YR 3/3), cu numeroase fragmente 
de calcar(peste 1 O cm lungime) cu un pronunţat caracter geliv şi care sunt prinse într-o masă argiloasă 
alogenă. Fauna: Vulpesvulpes, Ursus arctos, Panthera spelaea, Martes martes, Sus scrofa, Cervus elaphus, 
Capra ibex. 

- Stratul G de culoare roşcat-cenuşiu până la roşcat închis-cenuşiu (5 YR 5/2 - 4/2) ca urmare a 
aportului sporit de hidroxizi metalici (fier şi mangan). Ei sunt indicatorii climatului umed specific acestei 
perioade de sedimentare. Fauna:Canis lupus, Ursus arctos, Putorius putorius, Cervus elaphus, Bovine, 
Equus sp., Dicerorhinus kirchbergensis. 

- Stratul H conţine uneori mari cantităţi de fragmente de calcar prinse într-o matrice argilos-lutoasă de 
culoare roşcat-gălbui (5 YR 6/6). Fauna: Hystrix vinogradovi, Vulpes vulpes, Ursus arctos, Sus scrofa, 
Cervus elaphus. 

- Stratul I se deosebeşte de stratul subiacent mai mult structural şi mai puţin coloristic (7,5 YR 5/4 - 5/6). 
Fauna:Lupus sp., Gulo gulo, Martes martes, Cervus elaphus, Capra ibex. 

- Stratul J se caracterizează printr-o culoare roşcat-gălbui (7,5 YR 6/6), textura argiloasă a fracţiunii fine 
în care sunt incluse fragmente de calcar de mărime mijlocie. Fauna: Canis lupus, Vulpes vulpes, Martes 
martes, Meles meles, Susscrofa, Cervus elaphus. 
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- Stratul Kare culoare galbenă (10 YR 7/8), cu aspect pulverulent, poate şi ca urmare a conţinutului 
ridicat de CaCO3 degradat. Aportul extern peşterii i-a imprimat trăsături loessoide. Fauna: Spalax leucodon, 
Lepus sp., Ursus arcots, Susscrofa, Cervus elaphus, Capra ibex, Rhinocerotide. 

- Stratul L cu textura predominant lutoasă - foarte slab nisipoasă, cu aport important al fracţiunii 
argiloase. Culoarea gălbui-brun (10 YR 5/6). Diseminat fragmente de calcar cu caracter geliv. Fauna: Castor 
fiber, Arvicola terrestris, Vulpesvulpes, Canis lupus, Crocuta spelaea, Sus serata, Cervus Elaphus, 
Megaceros giganteus. 

- Stratul M de culoare galbenă (1 O YR 7/7), textură loessoidă. Stratul M este încadrat de blocuri mari de 
calcar rezultate din procese intense de gelifracţie. Fauna: Cricetus cricetus, Felix lynx, Meles meles, Cervus 
elaphus, Capra ibex. 

- Stratul Nare în general culoare brun închis (7,5 YR 6/4), cu uşoară tendinţă de a se transforma în brun 
(7,5 YR 5/4) din cauza aportului de humus din afara peşterii. Fauna: Chiropteres, Microtus arvalis, Felix 
sylvestris, Cervus elaphus,Megaceros giganteus (în prima parte a stratului); Pyrrhocorax pyrrhocorax, Sicista 
subtilis, Cricetus cricetus, Cricetulusmigratorius, Microtus arvalis, M. nivalis, Rangifer tarandus (în partea 
mijlocie a stratului N); Sorex araneus, S. minutus,Gliridee, Spalax leucodon, Cricetus cricetus, 
Clethrionomys, Microtus arvalis, M. agretis (în treimea superioară astratului). 

- Stratul O de culoare gălbui roşcat (5 YR 5/6) - gălbui brun (1 O YR 5/4-5/8), cu aport detritic bogat şi 
blocuri masive lacontactul cu stratul subiacent. Fracţiunea fină este lutoasă cu un aport de argilă alogenă. 
Faunistic se detaşează trei grupări. În prima parte a stratului: Pyrrhocorax graculus, Lyrurus tetrix, Microtus 
nivalis, M. arvalis, Pitymyssubterraneus; spre jumătatea stratului: Spalax leucodon, Apodemus sylvaticus, 
Cricetinee, Clethrionomys glareolus,Arvicola terrestris, Microtus arvalis; iar în partea superioară a stratului 
Microtus oeconomus, M. nivalis, M. arvalis, M.agestis, Sicista subtilis, Ochotona cf. pusilla, Apodemus 
sylvaticus, Capra ibex (E. Terzea, 1987). 

- Stratul P, atunci când este depus natural, are o culoare cenuşiu închis, altfel este toarte închis la 
culoare ca urmare a locuirii postpaleolitice, în special resturi de vetre. 

CONSIDERAŢII PALEOCLIMATICE (PALINOLOGICE) ŞI CRONOLOGICE (C14). 
Stratele A-E sunt specifice complexului de încălzire Boroşteni. Mai concret, prima parte a stratului A 

este contemporană etapei temperate cu pădure de foioase, partea mijlocie unei etape de stepizare, iar cea 
de a treia parte, împreună cu stratul B s-au sedimentat într-o etapă de stepă rece cu peisaj de pădure 
diseminat; stratul C aparţine unei etape de stepă şi stratul E s-a sedimentat într-o etapă temperată cu pădure 
de conifere şi foioase. Printre datările de C14 din stratul E mai semnificative sunt GrN 15.048: 49.950 +5.300 
-3.200 B.C. şi GrN 15.046: +4.400 - 2.800 B.C. Aceste datări se plasează la limita inferioară a metodei C14, 
de aceea, având în vedere datele cronoclimatice şi geo cronoclimatice, considerăm că ele sunt inferioare 
vârstei reale a depozitului. 

Stratul Feste o perioadă de degradare climatică (un climat rece, dar suficient de umed). O datare din 
acest strat pare paradoxal mai mare decât cele din stratul subiacent, ceea ce confirmă ipoteza exprimată 
mai sus. Ea este de 52.050 (GrN15.055). 

Stratele G-L aparţin complexului interstadial Nandru. Oscilaţia climatică Nandru A este reprezentată 
doar în mică măsură în depozitul peşterii Cioarei, fiind în parte contemporană stratului G. Pentru acest strat 
există datarea GrN 13.002:47.550 +3.200 -1.100 B.C. Faza care desparte oscilaţia climatică Nandru A de 
Nandru B este contemporană cu stratul H şi s-ar plasa la 46.050 + 1.800 -1.500 B.C. (GrN 15.054). Stratele 1-
J ar corespunde fazei Nandru 3. Din stratul J beneficiem de mai multe datări C14, dintre care amintim pe cea 
de 46.950 +2.100-1.700 (GrN 15.053). Stratul K şi prima treime a stratului L corespunde unei etape de 
deteriorare a climei dintre fazele Nandru 3 şi 4. În stratul K, o datare C14 fixează vârsta la 45.250 +2.900 -
2.100 B.C. (GrN 15.052). În sfârşit, cele două treimi superioare ale stratului L s-au depus în faza Nandru 4, 
al cărui sfârşit este fixat la 35.800 +/- 950 B.C. (GrN 13.005). 

Stratul M este în mod evident depus într-o perioadă de rigurozitate extremă a climei, un stadiu glaciar 
autentic. 

Complexul interstadial Ohaba este fragmentar reprezentat în stratul N, iar oscilaţia climatică Herculane I 
în partea superioară a stratului O. Stratul O s-a sedimentat se pare între 23.950 ± 120 B.C. (GrN 15.051) şi 
21.620 ± 230 B.C.(GrN 15.050). 

UTILAJUL LITIC. 
Omul de Neanderthal şi-a procurat cu siguranţă aproape în exclusivitate materia primă pentru utilajul litic 

din prundişurile Bistricioarei şi eventual al Bistriţei, aşa cum au demonstrat analizele petrografice. El a utilizat 
pe o scară largă rocile din familiile cuarţului şi dioritului. În schimb, Homo sapiens sapiens manifesta un 
dezinteres aproape total pentru rocile locale şi prefera silexul din regiuni diferite, uneori probabil toarte 
îndepărtate de situl din peştera Cioarei. 

Utilajul litic din Paleoliticul mijlociu recuperat din peştera Cioarei se constituie într-o colecţie de aproape 
600 de piese, ceea ce pentru peşterile carpatice o situează pe primul loc în România. Chiar dacă o bună· 
parte din materialul litic rămâne indeterminabil tipologic şi chiar tehnologic, prezentându-se ca galeţi 
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fragmentaţi cu ceva urme de desprinderi dezordonate şi aşchii atipice, există suficiente utilaje a căror 
tehnologie este uşor de reconstituit. Nucleii sunt în general de debitaj multidirecţional şi au conservat 
adesea suprafaţa naturală a galetului. 

Debitajul Levallois, chiar dacă nu a oferit procentual multe piese, acestea sunt destul de tipice, dacă 
avem în vedere că ele sunt realizate pe roci din grupa dioritului, mai puţin propice pentru o tipologie perfectă 
şi relevatoare din punct de vedere tehnic ca în cazul silexului (M. Cârciumaru, M.Ulrix-Closset, 1994; M. 
Cârciumaru, M. Otte, M. Ulrix-Closset, 1995). 

Debitajul în "quartiers de citron", după tehnica zisă pontiană este în mod cert mai frecvent. El a fost 
utilizat mai ales pegaleţi din familia cuarţului şi a oferit aşchii "a dos naturel". Acestea au fost utilizate ca 
racloare •a dos" şi cuţite. 

O parte din utilaj este rezultatul debitajului "croise•. Axa de debitaj este perpendiculară cu axa 
negativelor desprinderilor anterioare care figurează pe faţa lor dorsală. Prin această tehnică s-au obţinut 
aşchii lipsite de cortex. 

Din cele 46 de piese litice recunoscute ca aparţinând Paleoliticului superior, rezultate din toate 
campaniile de săpături de până acum, 17 sunt lame, 18 lamele şi 11 aşchii. Dintre acestea remarcăm o 
aşchie şi o lamă de "plein debitage" din obsidian, deosebit de importante, întrucât ridică problema originii 
acestei materii prime. Uneltele, cu o singură excepţie sunt realizate pe suporturi laminare. Ca tipuri amintim: 
lame retuşate (care predomină), gratoare, troncaturi şi o lamelă a dos. Există o singură unealtă compusă: un 
gratoir-burin. Din punct de vedere tehnologic, suporturile laminare caracterizează toate fazele unui "lanţ 
operator": preparare, "plein debitage", reamenajare, dar cele care predomină sunt lamele şi lamelele de 
"plein debitage". 

Recipiente pentru ocru. 
De-a lungul anilor, ca urmare a desfăşurării unor săpături arheologice atente, s-au descoperit în peştera 

Cioarei mai multe recipiente destinate preparării ocrului, avându-se în vedere conservarea urmelor de ocru 
cu predilecţie pe pereţii interiori al recipientelor. Două dintre recipiente au fost descoperite în anul 1983, 
patru în 1985 şi unu în 1987. Dintre ele, cinci au fost realizate din partea superioară a unor stalagmite, prin 
retezarea "receptaculului" şi excavarea straturilor concentrice, iar două au fost obţinute prin excavarea unor 
cruste stalacmitice. Dimensiunile lor sunt următoarele: patru au lungimea de până la 5,8 cm, iar trei nu au 
lungimea mai mică de 3,5 cm. Cinci dintre ele sunt concentrate în stratul E, contemporan complexului de 
încălzire Boroşteni (datări: GrN 15.046: 48.950 +4.400 -2.800 B.C. şi GrN 15.048:49.950 +5.300 -3.200B.C.) 
şi numai unu în stratul F, depus în stadiul glaciar care a succedat complexului de încălzire Boroşteni. 

În concluzie, recipientele de piatră din peştera Cioarei de la Boroşteni par până acum, după cunoştinţele 
noastre, cele mai vechi din lume. 

49. PISCUL CRĂSANI, Jud. Ialomiţa; Niculae Conovici, IAB 

Aşezarea getică fortificată (dava) de la Piscul Crăsani a fost amplasată pe un promontoriu aparţinând 
terasei înalte de pe malul drept al Ialomiţei, care desparte satele Crăsanii de Jos şi Copuzu aparţinând astăzi 
comunei Balaciu, jud. Ialomiţa.În decursul timpului, datorită eroziunii naturale accentuate, promontoriul a fost 
împărţit în trei segmente inegale ("şuviţe" în limbajul local, pe care le desemnăm cu numele de mameloane -
de vest, central şi de est). 

Primele săpături arheologice în dava getică de la Piscul Crăsani au fost efectuate de Dimitrie Butculescu 
în 1870, iar apoi de I. Andrieşescu în 1923. Rezultatele cercetărilor lui Butculescu au rămas inedite, în vreme 
ce acelea ale lui I.Andrieşescu au fost publicate într-un memoriu înaintat Academiei Române în 1924 şi 
dezvoltate de Vasile Pârvan în Getica. O protoistorie a Daciei, Bucureşti, 1926. Unele cercetări de suprafaţă, 
realizate de Ion Nistor (1941) şi Niţă Anghelescu (1954) au scos în evidenţă existenţa în perimetrul aşezării 
getice a unor urme de locuire aparţinând epocii neolitice (cultura Boian). 

În 1969, săpăturile sistematice au fost reluate, pe o scară extinsă, de către Muzeul de Istorie din 
Călăraşi (ulterior Muzeul Judeţean Ialomiţa) sub conducerea lui Niţă Anghelescu şi sub supravegherea lui 
Radu Vulpe (1969) şi Dumitru Berciu(1970). Ele au fost continuate cu unele întreruperi (1971, 1974) până în 
1987. Începând din 1973 săpăturile au fost conduse de N. Conovici. Din colectivul de cercetare au mai făcut 
parte, de-a lungul timpului: Crişan Muşeţeanu, RăzvanCiucă, Radu Lungu, Teodor Papasima, Marian 
Neagu, Mircea St. Udrescu, Dan Nanu Basarab, Elena Renţa, Virgil St.Niţulescu, Gheorghe Matei. 

ln afara aşezării fortificate, au mai fost identificate şi sondate trei aşezări deschise aparţinând davei 
getice, un turnul getic, o aşezare Boian-Bolintineanu (în punctul Copuzu-Şuviţa Mică) şi o necropolă 
aparţinând culturii Sântana de Mureş-Cemeahov (în punctul Copuzu-Deluş, publicată de Crişan Muşeţeanu). 
Rezultatele săpăturilor au fost comunicate în cadrul sesiunilor anuale de rapoarte arheologice. 

Evoluţia cercetărilor şi schimbarea responsabililor de şantier a impus utilizarea mai multor metode de 
săpătură. Astfel, Ion Andrieşescu a folosit metoda secţiunilor de sondaj, cu o singură suprafaţă deschisă pe 
mamelonul estic. Secţiunile aveau menirea stabilirii stratigrafiei sitului, fără a se acorda prea mare atenţie 

70 

https://biblioteca-digitala.ro



dezvelirii integrale a unor complexe de locuire. Datorită duratei scurte a cercetărilor (două săptămâni), 
acestea nu au epuizat depunerile arheologice, oprindu-se de cele mai multe ori într-un strat de pământ brun, 
aparent steril. 

Săpăturile din 1969, 1970 şi 1972 au folosit practic aceeaşi metodă, fiind secţionate toate cele trei 
mameloane ale aşezării precum şi aşezările deschise, un turnul şi necropola din sec. IV p. Chr. Din 1973 au 
fost începute săpături prin metoda carourilor de 5x5 m, cu menirea de a dezveli complexele în suprafaţă. 
Această metodă a fost folosită între 1973-1979 pe mamelonul vestic, în aşezarea deschisă din punctul 
"Platou" (la sud de aşezarea fortificată) şi la Copuzu-"Deluş". 

În afara locuirii getice de epocă clasică, în perimetrul davei s-a stabilit existenţa unor etape de locuire 
din alte epoci(aşezare fortificată din faza timpurie a culturii Boian, aşezare hallstattiană timpurie de scurtă 
durată, aşezare getică din prima jumătate a sec. III a. Chr.). La sud de aşezarea fortificată, în perimetrul 
aşezării deschise "Platou", au fost descoperite trei morminte cu ocru din epoca bronzului timpuriu şi un 
mormânt getic de incineraţie din sec. III a. Chr. 

În 1980 au fost reluate cercetările pe mamelonul estic, printr-o secţiune magistrală pe directia nord-sud 
(S. XIV), cu scopul de a stabili stratigrafia completă a acestui sector, din punctul său cel mai nordic şi până 
dincolo de şanţurile de apărare, făcând legătura cu aşezarea deschisă de pe "Platou". Din 1982 a fost 
adoptată metoda săpăturilor în casete, în vederea cercetării integrale a sectorului. Metoda permitea în 
acelaşi timp racordarea cu săpăturile anterioare (ale lui I. Andrieşescu şi N. Anghelescu). Folosirea acestei 
metode a permis identificarea, în acelaşi an, a perimetrului zonei sacre a aşezării, sub forma unui temenos 
rectangular, orientat SSE-NNV, având în centru un altar de lut decorat (eschara) şi înconjurat de clădiri 
monumentale. S-a putut stabili că amplasarea zonei sacre a fost aceeaşi pe toată durata de existenţă a 
aşezării getice de epocă clasică (sec. li a. Chr. - sec. I a. Chr), suferind diferite refaceri în timp. De 
asemenea, au fost studiate câteva locuinţe neolitice şi gropi getice din sec. III a. Chr. 

Săpăturile din 1983. 
Au fost extinse cercetările în perimetrul zonei sacre prin deschiderea de noi casete. Cu acest prilej au 

fost delimitate laturile temenos-ului aparţinând nivelului li şi anume cca. 14x9,50 m (133 m.p.). Pe toate cele 
patru laturi, acesta era înconjurat de încăperi construite pe stâlpi de lemn, pe două rânduri paralele, a căror 
orientare urma planul zonei deschise de la interior. Ele nu erau prevăzute cu vetre amenajate, asemenea 
locuinţelor obişnuite. Au apărut doar două vetre temporare. Suprafaţa ocupată de întregul ansamblu, 
temenos descoperit şi clădirile din jur era de 570 - 600 m.p. 

Ea era situată în punctul cel mai înalt al promontoriului, în apropierea valului de pământ (astăzi dispărut) 
de pe mamelonul vestic. 

în legătură cu altarul, la 1,50 m nord-vest de acesta, a fost găsită o groapă - probabil cu ofrande (Gr. 
77), conţinând oase de animale şi câteva fragmente ceramice. Aici au apărut în 1982 fragmente ale unor 
vase de provizii decorate cu capete de berbeci în relief. Aceeaşi reprezentare a fost întâlnită şi pe alte vase 
din perimetrul zonei sacre. 

În ultimul nivel, cu toate că altarul a continuat să fie folosit, acest plan nu a mai fost respectat. în locul 
clădirilor anterioare şi chiar pe spaţiul temenos-ului au fost săpate gropi şi locuinţe semi adâncite. O parte 
din planurile construcţiilor din nivelul doi nu au putut fi reconstituite, ele fiind deranjate de săpăturile 
anterioare. La exteriorul clădirilor din nivelul li au apărut gropi de dimensiuni foarte mari (unele adânci de 
peste 3 m şi cu diametrul la fel de mare), bogate în materiale arheologice(ceramică grosieră şi de lux, 
fragmente ceramice elenistice, monede, fragmente de vase de sticlă, resturi de vetre, lipitură arsă, cenuşă, 
oase de animale etc.). Dintr-o groapă de acest fel provine şi candelabrul italic de bronz, cu trei braţe, 
descoperit de I. Andrieşescu. Aceste gropi au fost folosite simultan, o perioadă relativ îndelungată. 
Sincronismul lor este asigurat de găsirea de fragmente ceramice aparţinând aceloraşi vase în umplutura mai 
multor gropi. 

Săpăturile din 1984. 
A fost continuată cercetarea zonei sacre, prin adâncirea casetelor deja deschise şi prin începerea altora 

noi. Au apărut noi resturi din podelele clădirilor ce înconjurau zona sacră şi un număr de gropi. Una din 
acestea conţinea şi seminţe carbonizate (Gr. 98). În noua zonă deschisă a apărut un mormânt de copil de 
epocă medievală (sec. XVII-XVIII), aşezat într-un sicriu cioplit dintr-un trunchi de copac şi acoperit cu crengi. 
Ne aflăm probabil în faţa unei crime, poate cu scop magic-vrăjitoresc. 

Un al doilea obiectiv început este cercetarea sistemului de fortificaţie. A fost prelungită secţiunea 
magistrală în dreptul şanţului de apărare. Din umplutura şanţului a ieşit o mare cantitate de piatră locală, 
indicând folosirea acestui material pentru consolidarea fostului val de apărare. Spre fundul şanţului (adânc 
de peste 5 m) au apărut resturi de lemn carbonizat şi pământ ars, probabil din suprastructura valului. Tot 
acolo au apărut şi oase umane disparate, amestecate printre oase de animale şi fragmente ceramice. 
Oseminte de acest gen au mai fost descoperite anterior şi în alte sectoare ale şanţului, în dreptul 
mameloanelor vestic şi central. 

Săpăturile din 1985. 
Cercetările au continuat asupra primei faze a zonei sacre precum şi asupra sistemului defensiv. În mod 

experimental s-a trecut la decaparea altarului din faza a doua şi transportarea lui la muzeul din Slobozia 
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pentru a fi restaurat şi expus. Cu acest prilej au fost efectuate numeroase observaţii privind modul de 
construcţie al altarului şi fazele utilizării sale. Prin extinderea caroiajului şi demontarea martorilor stratigrafici 
au fost cercetate alte complexe din ultimele două faze de locuire, sub forma unor locuinţe de suprafaţă şi 
gropi cu resturi menajere sau rituale. Un interes particular ii reprezintă Gr.106, cu caracter ritual. În ea au 
fost depuse mai multe ofrande, intre care şi trei vase, unul fiind o amforă. Vasele, împreună cu conţinutul lor, 
au fost arse în interiorul gropii, iar deasupra lor au fost depuse seminţe de bob şi linte. 

Cercetarea sistemului defensiv a fost continuată prin prelungirea secţiunii magistrale spre sud. A fost 
cercetat integral primul şanţ de apărare, cu adâncimi variind intre 4 m spre sud şi 5 m spre nord, în direcţia 
valului. Şanţul avea o formă tronconică foarte abruptă în profil, cu lărgimea la bază de cca. 8,50 m şi 9,50 -
1 O m la partea sa superioară. După dezafectarea şanţului, aici au fost săpate mai multe gropi pentru 
extragerea lutului. Pentru refacerea fortificaţiei, la sud de primul şanţ a fost săpat un al doilea, cu 
deschiderea la bază de cca. 8 m. Al doilea şanţ era săpat de primul printr-un val de pământ, astăzi distrus. Şi 
în pereţii acestui şanţ au fost săpate gropi pentru extragerea lutului. Cercetarea sistemului defensiv va 
continua şi în 1986. 

Săpăturile din 1986. 
S-a continuat urmărirea construcţiilor din zona sacră, de această dată a celor din primul nivel al aşezării 

fortificate. S-a constatat faptul că edificiile din acest nivel aveau aceeaşi orientare cu acelea din nivelul 
următor. Mai mult chiar, se pare că în a doua fază au fost refolosite o parte din podelele (sau construcţiile) 
primului nivel. Dărâmăturile au fost depuse în marile gropi din afara construcţiilor. Vatra-altar a primului nivel 
avea şi ea în apropiere o groapă (Gr. 127), cu diametrul la bază de 2.40 m şi adâncimea de 2,50 m. 
Presupunem că această groapă a fost utilizată de constructorii nivelului li pentru ridicarea altarului decorat, 
deoarece avea un inventar foarte sărac: cenuşă, pământ ars, lentile de pământ galben şi foarte puţine 
fragmente ceramice. Construcţia vetrei altar avea aceeaşi structură cu umplutura gropii. Cochiliile de melci 
găsite aici ne fac să presupunem că groapa a putut conţine apă. Pe fundul gropii a apărut în 1987 un craniu 
de animal, probabil câine. Suprafaţa totală a zonei sacre din primul nivel era de peste 525 m.p. (cca. 
30x17,50 m). În vecinătate, spre SSE,se afla o construcţie uşoară de suprafaţă, poate o magazie, cu 
podeaua din pământ brun bătătorit. Ei ii aparţine agroapa-depozit nr. 68, cu adâncimea de 3,25 m şi 
deschiderea la gură de peste 3 m, folosită probabil şi în faza următoare. În jurul ei, pe nivelul I am găsit 
resturi de bârne şi pământ ars, de la o construcţie de protecţie. 

Tot în perimetrul zonei sacre au apărut patru gropi cilindrice umplute cu pământ galben şi brun. Una din 
ele, Gr. 115, avea deasupra o depunere rituală sub forma unui fund de pythos conţinând grâu carbonizat. Au 
fost cercetate şi alte câteva construcţii şi gropi aparţinând primei faze, unde au apărut şi obiecte de cult 
(simulacre, figurine, un rhyton de lut cu protomă de cal ş.a.). 

Din fazele anterioare de locuire, a fost cercetată o groapă getică din prima jumătate a sec. III a. Chr. şi a 
fost interceptat un bordei neolitic conţinând o mare cantitate de ceramică, chiar sub vatra altar a zonei sacre. 

A fost încheiată cercetarea celui de-al doilea şanţ de apărare. S-a constatat că acesta avea lăţimea la 
bază de 7,75 m şi o adâncime de 6,50 m pe versantul sudic. Faţă de primul şanţ de apărare, materialele 
arheologice găsite aici erau mult mai puţin numeroase. Într-o groapă săpată în peretele de sud al şanţului, 
alături de ceramică şi oase de animale a apărut şi o calotă craniană umană fragmentară. 

Săpăturile din 1987. 
A fost încheiată cercetarea zonei sacre prin golirea conţinutului mai multor gropi şi a unei locuinţe de 

suprafaţă, odată cu desfiinţarea ultimilor martori dintre casete. Cercetarea mamelonului estic a fost practic 
încheiată. A fost terminată şi cercetarea bordeiului neolitic, de formă aproape circulară (3x3,60 m). El a 
furnizat o mare cantitate de ceramică de tip Bolintineanu, oase de animale, cochilii de melci, unelte şi aşchii 
de silex. 

Pe mamelonul vestic au fost săpate trei secţiuni de control. 
Prima (S.XV) secţiona marginea nordică a primului şanţ de apărare getic, colmatat încă din vechime prin 

prăbuşirea valului de apărare. Pe fundul şanţului au apărut din nou bucăţi de lemn carbonizat, pietre şi 
cenuşă provenind din suprastructura valului. În umplutura şanţului au apărut fragmente ceramice de epocă 
getică, oase de animale şi un rest de calotă craniană umană. 

A doua secţiune (S.XVI) practicată în martorul dintre o secţiune mai veche din estul mamelonului şi 
casete, au apărut resturi dintr-o construcţie şi câteva gropi din care s-au adunat şi obiecte de cult: fragment 
de vas pentru libaţii, o ceaşcă-opaiţ miniaturală şi resturi dintr-o vatră-altar decorată cu un altar dublu de linii 
şnurate. Ele aparţin celui de-al doilea nivel de locuire al aşezării fortificate. 

Ultima secţiune (S.XVII) a fost săpată în extremitatea vestică a mamelonului, pentru a se controla 
existenţa unor eventuale noi complexe hallstattiene. Acestea nu au mai apărut. Au fost cercetate mai multe 
gropi şi resturi de podele. Una din gropi conţinea fragmente dintr-o a treia vatră-altar cu resturi ale unui decor 
şnurat mai complex, cuprinzând linii drepte şi curbe. Alte două gropi, golite prin desfiinţarea martorilor intre 
casete cuprindeau de asemenea umpluturi mai elaborate, care ne duc cu gândul la un posibil caracter ritual 
al acestora. 

Cu aceasta, cercetarea sistematică a davei getice de la Piscul Crăsani a fost întreruptă, după epuizarea 
aproape integrală a aşezării fortificate. Au rămas a fi investigate cu altă ocazie, aşezările deschise deja 
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identificate şi tumulii din zonă. De asemenea, mai există pe teritoriile satelor Crăsanii de Jos, Crăsanii de 
Sus şi Copuzu şi alte situri arheologice demne de a fi cercetate. Am considerat necesară întreruperea 
săpăturilor deoarece volumul materialelor arheologice recoltate este deosebit de mare şi are nevoie să fie 
prelucrat şi publicat. 

50. PIUA PETRI (ORAŞUL DE FLOCI), Com. Giurgeni, Jud. Ialomiţa; Lucian Ghiţescu, Anca Păunescu şi 
colectiv MNIR 

Cercetările arheologice în vatra aşezării urbane medievale, Oraşul de Floci, de mult dispărut şi 
identificat în teren lângă satul Piua Petri (de asemenea dispărut după inundaţiile din anul 1970) corn. 
Giurgeni, au început în anul 1975 şi au continuat neîntrerupt până în prezent. Rezultatele cercetărilor 
întreprinse de Muzeul Naţional de Istorie a României în colaborare cu Muzeul Judeţean Ialomiţa-Slobozia au 
fost publicate în mod constant'. 

Campania din anul 1983 a avut un caracter de salvare. Lucrările agricole din acel an au distrus fundaţia 
din cărămidă a unei biserici şi câteva din mormintele cimitirului din jurul bisericii. Secţiunile trasate au pus în 
evidenţă planul şi dimensiunile bisericii nr. 3 şi au permis cercetarea mormintelor al căror inventar (monede 
şi podoabe) a ajutat la încadrarea cronologică a acestui ansamblu. Biserica nr. 3 a fost ridicată în ultimii ani 
ai sec. XV. Are un plan în formă de navă cu absida. La începutul secolului următor i-a fost adăugat un 
pridvor în care s-a găsit mormântul ctitorului (M.12).Acest pridvor a fost distrus probabil din cauza slabei 
calităţi a fundaţiei, dar biserica şi cimitirul vor funcţiona până spre sfârşitul secolului al XVII-iea, după cum o 
dovedesc monedele din morminte. Cea mai veche monedă este o jumătate de gros de Lituania (1501-1505) 
iar cele mai târzii sunt emisiuni monetare, ungureşti şi raguzane din sec. XVII. Dintre piesele de inventar mai 
menţionăm: nasturii-bumbi din os sau din metal, inele sigilare sau cu pietre montate în casete, cercei, 
mărgele din sticlă colorată şi copci2. Campaniile din anii 1984-1986 au avut de asemenea, un caracter de 
salvare şi s-au desfăşurat în punctul "Avicola", situat aproape de limita nord-estică a vetrei oraşului, unde 
urmau să se sape câteva canale pentru orezăria I.A.S.-Giurgeni. În această zonă s-a descoperit un nivel de 
cultură materială ce aparţine sec. X-XI. Existenţa unor urme de locuire mai vechi decât cele aparţinând 
aşezării urbane era semnalată de existenţa unor fragmente ceramice specifice în inventarul arheologic al 
unor gropi menajere. Au fost surprinse şi cercetate două locuinţe de tip bordei aflate la adâncimea de -1,80 
m. faţă de nivelul actual al solului. Una din aceste locuinţe avea un pietrar în colţul nord-vestic de formă 
aproape circulară, cu diametrul de circa 0,90 m. şi pereţii construiţi din pietre amestecate cu fragmente 
ceramice, ce limitau o vatră bine arsă, cu multă cenuşă. Tot pe podeaua acestui bordei s-a găsit şi o mare 
cantitate de zgură sub formă de lupe, de mărimi şi forme diferite, întregi sau sparte. Deşi nu s-au găsit 
unelte, autorii cercetării atribuie această locuinţă unui meşteşugar fierar iar datarea complexului s-a făcut 
pe baza analizei fragmentelor ceramice, în a doua jumătate a secolului XI. Locuinţele medievale ce 
suprapuneau acest nivel de cultură, distruse de incendii, de suprapuneri care atestă refolosirea "locului de 
casă", s-au păstrat parţial şi din cauza intervenţiilor recente. În secţiunea 53 (1984) s-au cercetat trei locuinţe 
suprapuse ce alternează cu nivele de lutuială cu orientări aproximativ asemănătoare şi cu aceeaşi tehnică 
de construcţie în privinţa amenajării podelelor şi a pereţilor sprijiniţi pe bârne late din lemn, încastrate în 
podea. Pe baza materialului ceramic şi cu ajutorul monedelor descoperite s-a putut constata o permanenţă 
de locuire de la jumătatea secolului al XV-iea şi până la sfârşitul secolului al XVI-iea. A patra locuinţă a 
fost identificată lângă acostamentul şoselei naţionale, dar era complect distrusă de arătura tractoarelor. 
Lângă ea se afla ozonă cu pământ ars roşu nisipos ce conţinea numeroase fragmente ceramice care ne 
determină să presupunem că acestea ar fi urmele unui cuptor de ars oale. Locuinţa nr. 5 (1985), de 
asemenea, distrusă de incendiu, avea dimensiunile de 7 x 3 m şi se compunea din două încăperi (4 x 3 m; 3 
x 3 m). În inventarul locuinţei s-au descoperit şi două vase din lut întregibile în care se păstrau seminţe 
carbonizate, de grâu, orz, mazăre şi linte. Datarea locuinţei s-a făcut pe baza inventarului ceramic în secolul 
al XVI-iea. Alături de această locuinţă era locuinţa nr. 6 (1985) distrusă şi ea de incendiu şi parţial de 
lucrările agricole. Se compunea tot din două încăperi, prima dintre ele fiind mai bine păstrată (4,35 x 2.75 m). 
Limitele ei erau marcate în teren, pe podeaua bine lutuită şi arsă, de resturile carbonizate ale bârnelor talpă 
ce susţineau pereţii. În această încăpere, în colţul nord-vestic, se păstrau dărâmăturile unei sobe din pământ 
şi oale cahla. Această locuinţă datată la sfârşitul secolului al XVI-iea, la rândul ei suprapunea resturile unei 
locuinţe din a doua jumătate a secolului al XV-iea. Locuinţa nr. 7(1986) similară ca sistem constructiv cu 
locuinţele prezentate mai sus avea dimensiunile 7,25 x 7 m şi era împărţită în două încăperi cu dimensiuni 
diferite. Una din camere avea în mijloc o pivniţă-cămară cu gura ovală de 4 x 3 m şi adâncă de 0,75 m faţă 
de nivelul podelei. De-a lungul pereţilor, în ambele încăperi, se văd urmele parilor subţiri pe care se 
sprijineau laviţele. Şi această locuinţă aparţine tot sec. XVI. Cercetările din anii 1987-1988 s-au concentrat în 
apropierea punctului "Mănăstirea" (Grind 6) unde a fost dezvelită fundaţia din zidărie de piatră a unei 
pivniţe rectangulare (8,25 x 5 m), pavată cu cărămidă ce aparţinea unei locuinţe distrusă la cumpăna 
secolelor XVI-XVII. Peste dărâmăturile ei se aflau resturile unui atelier de meşteşugar, specializat în 
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confecţionarea podoabelor din metale şi a nasturilor din oase de animale. Pe baza monedelor 
descoperite, construcţia cu pivniţa se pare că a fost făcută la începutul sec. XVI şi a funcţionat până spre 
sfârşitul secolului, când pe acelaşi loc a fost amenajat atelierul meşteşugarului care a funcţionat în sec. XVII. 
Alături de acest complex s-au dezvelit fundaţiile unei construcţii cu plan dreptunghiular(6,50 x 3,50 m) lucrată 
din blocuri de piatră. La 43 m nord de locuinţa cu pivniţa mai sus descrisă au fost identificate şi dezvelite 
integral resturile din cărămidă şi mortar ale fundaţiei unui edificiu de mari dimensiuni (14,55 x 7, 15 m) cu 
plan dreptunghiular prevăzut la colţuri cu contraforturi şi pe laturile lungi cu încă trei contraforturi. În interiorul 
acestei construcţii s-a mai găsit un fragment de perete prăbuşit, lucrat tot din cărămizi. Mulţimea olanelor 
găsite prăbuşite atestă existenţa unui acoperiş (învelitoare) din olane. Monedele descoperite în acest 
complex arată că distrugerea acestei construcţii s-a făcut în prima jumătate a sec. XVlll 3

• În apropierea 
acestor construcţii s-au mai descoperit resturile a trei locuinţe de suprafaţă distruse prin incendiu şi de 
lucrările agricole contemporane şi încă o pivniţă care stratigrafic perfora nivelele acestor locuinţe. Pivniţa 
avea un plan dreptunghiular (8 x 5 m) şi era pavată cu cărămizi. Lângă peretele nordic al ei s-a găsito mare 
cantitate de cărămizi prăbuşite şi cahle care proveneau de la o sobă prăbuşită în urma incendiului ce a 
distrusa ceastă locuinţă. În umplutura pivniţei s-a descoperit şi un mormânt cu inventarul alcătuit dintr-o 
salbă de monede (30 de piese din argint) emisiuni ale Imperiului Otoman intre anii 1730-1839. Începând cu 
anul 1990 cercetarea arheologică s-a concentrat în dezvelirea celui mai mare cimitir din vatra oraşului, 
Necropola nr. 5 care însumează până la această dată aproape 1 OOO de subiecţi. Analiza materialului 
arheologic (ceramică, monede, podoabe) cât şi analiza stratigrafică arată că această necropolă amplasată 
pe grindul 2 suprapune un nivel de locuinţe distruse de un incendiu la începutul sec. XVI şi funcţionează ca 
cimitir până la începutul sec. XIX4

. 

1. vezi L. Chitescu şi colectiv în "Cercetări arheologice" Bucureşti-laşi voi. III-IX, 1977-1992; 2 L. 
Chitescu, Anca Păunescu, Cercetările arheologice de la Piua Petrei (Oraşul de Floci) corn. Giurgeni, jud. 
Ialomiţa, în Cercetări Arheologice, VIII, Bucureşti, 1986, p. 75-83; 3 L. Chitescu şi colectiv, Cercetările 
arheologice de la Piua Petrei (Oraşul de floci) în cercetări Arheologice, voi. IX, laşi, 1992 p. 97-104; 4 L. 
Chitescu şi colectiv Cercetările Arheologice de la Piua Petrei (Oraşul de Floci) în Cercetări Arheologice, voi. 
X, sub tipar. 

51. POCREACA, ,,CETĂŢUIA", Com. Schitu Duca, Jud. laşi; Constantin lconomu, IA laşi 

Cercetări arheologice sistematice intreprinse într-o cetate de pământ din prima epocă a fierului, punctul 
,,Cetăţuia", campaniile 1991-1994. 

Săpăturile au vizat atât interiorul cetăţii cât şi valurile şi şanţurile. A fost precizată o serie de date privind 
cetatea de refugiu şi apărare din acest loc ce a putut fi atribuită grupului cultural Cozia cu ceramică 
imprimată, canelată şi incizată. Valurile şi şanţurile cetăţii sunt de mari dimensiuni pe latura de sud - sud-est 
şi foarte mici pe celelalte două laturi închizând o suprafaţă de aproximativ 2000 mp. Fortificaţia, al cărui rol 
principal a fost acela de cetate de refugiu, suprapune o aşezare neolitică de tip Cucuteni A 3 - A 4, cu 
ceramică tricromă. 

Săpături C. lconomu. În curs de publicare la Arheologia Moldovei. 

52. POIANA, Com. Nicoreşti, Jud. Galaţi; Silvia Teodor, IA laşi 

Staţiunea arheologică de la Poiana identificată de către prof. Radu Vulpe cu anticul polis Piroboridava, 
amintit de geograful grec Ptolomeu, este situată pe un promontoriu numit "Cetăţuia" la 200 m altitudine, pe 
malul stâng al Siretului, la 25 km de oraşul Tecuci. În antichitate Cetăţuia era mai întinsă dar din cauza 
eroziunilor, active şi acum, care au dislocat masa de loes şi aluviuni a dispărut mai mult de 2/3 din aşezare, 
încât astăzi se mai păstrează o suprafaţă de formă neregulată cu lungimea de 280 m şi o lăţime care variază 
intre 1 şi 100 m. Pentru prima dată acest obiectiv a fost semnalat Academiei de către Spiru Haret în 1892, 
revenind şi în 1899, dar abia în 1913 V. Pârvan face primele cercetări de teren care i-au inspirat studiul 
"Castrul de la Poiana" din 1914. În anii 1925-1926 s-au făcut diferite sondaje de către C. Solomon şi N. 
Dimitriu din Tecuci şi Gh. Ştefan de la lnst. de arheologie din Bucureşti iar din 1927 au început săpături 
sistematice conduse de Radu şi Ecaterina Vulpe. În campaniile următoare care s-au desfăşurat, cu mari 
întreruperi, s-a cercetat aproximativ 75% din suprafaţa aşezării din care s-au publicat integral săpăturile din 
anul 1927 şi parţial din 1949-1951, rămânând inedite acelea din anii 1928, 1930, 1936-1940 şi 1968. În anul 
1985 s-au reluat cercetările pentru a se aduce unele precizări de ordin stratigrafic în vederea publicării sub 
formă monografică a tuturor săpăturilor efectuate ani la rând la Poiana. 

În urma analizei întregului material descoperit, a complexelor de locuire degajate pe suprafeţe r:nari şi 
mai ales pe baza analogiilor cu alte aşezări contemporane, care au fost amenajate pe aceeaşi terasă din 
stânga Siretului, în special acelea de la Răcătău şi brad precum şi altele din restul teritoriului Daciei, s-au 
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stabilit clar cinci nivele de locuire. 
Primul nivel caracterizat printr-un strat de pământ de culoare brună, dens, cu grosimea medie de 0,60 m 

aflat imediat peste solul viu la 3,60 m adâncime conţine resturi aparţinând culturii Monteoru, începând 
aproximativ cu secolul al XIII-iea a.Chr. din care nu se păstrează decât materialul ceramic şi foarte puţine 
obiecte. Mai frecventă este olăria din pastă fină, neagră sau cenuşie şi lustruită care apare sporadic şi în 
nivelele superioare fiind scoase din stratul respectiv prin săparea gropilor. Formele predominante sunt 
vasele cu buza oblică şi corpul bombat cu una sau două torţi, vasele pâlnie decorate cu caneluri fine şi incizii 
geometrice şi vasele cu fundul rotund, decorate pe părţile laterale cu cercuri concentrice incizate şi presărate 
cu puncte, motiv specific culturii Monteoru. Sunt de asemenea, frecvente ceştile cu una sau două torţi 
supraînălţate, vasele de tip Askos şi vasele etajate, cele mai multe cu decor incizat reprezentând motive 
geometrice, florale şi într-un singur caz umane, redate schematic. Obiectele ce aparţin acestei aşezări sunt 
realizate din piatră, din care se păstrează mai multe ciocane şi securi, vârfuri de săgeţi şi seceri din silex şi 
diferite obiecte de podoabă din os şi bronz. În anul 1985 s-a delimitat, la 3,50 m adâncime un mic ansamblu 
format dintr-o "masă de cult" construită din lut ars alături de care, într-o mică groapă se aflau mai multe vase 
întregi. Acestei perioade ii aparţin şi un grup de morminte cu schelete hacker aflate la aproximativ 3,60 m 
adâncime, unele cu obiecte de podoabă şi vase. Analogiile cele mai apropiate pentru aşezarea şi necropola 
din epoca bronzului de la Poiana se află în grupul de descoperiri aparţinând culturii Monteoru din sudul 
Moldovei din care amintim aşezările de la Perchiu, necropola şi aşezarea de la Gândeşti jud. Vrancea, 
aşezarea eponimă şi altele. 

Al doilea nivel de locuire pe Cetăţuia de la Poiana este format dintr-un strat subţire de pământ argilos de 
culoare brun-cenuşie, greu de surprins pe întreaga suprafaţă, care cuprinde resturi sporadice din prima 
epocă a fierului printre care şi suprafeţele cu urme de locuire constând din vetre de formă circulară cu 
diametrul de circa 1 m şi marginile ridicate şi rotunjite, una prevăzută cu găuri de eliminare a lichidelor. 
Ceramica din acest nivel este în general, de bună calitate de culoare brun-cenuşie sau neagră decorată cu 
proeminenţe, caneluri sau coaste în relief scurte şi oblice pe buză sau pe gâtul vaselor şi mai frecvent cu 
decor incizat impregnat cu colorant alb. Motivele ornamentale constau din şiruri de S-uri oblice, benzi de 
haşuri produse prin impresiuni de sfoară sau combinaţii de triunghiuri haşurate. Dintre forme, mai frecvente 
sunt vasele cu corpul sferoidal şi gât strâmt, tipsii de dimensiuni mari, străchini cu marginea evazată, căni 
sferoidale cu două torţi supraînălţate şi cu proeminenţe. Acest strat este bine încadrat cronologic şi cu 
ajutorul unor piese de bronz dintre care amintim un cuţit şi o fibulă cu arc semicircular şi cu decor în relief, cu 
resortul construit dintr-o singură spirală, placă înaltă şi apendice în formă de cioc. Această fibulă se datează 
în secolul al VII-iea a.Chr. prin analogie cu piese asemănătoare din aria culturii Basarabi. 

Intervalul dintre secolul al VII-iea şi începutul secolului al IV-iea a.Chr. este ilustrat printr-un strat de 
pământ de culoare neagră-violacea, cu grosimea maximă de O, 15 m. Vestigiile in situ sunt foarte rare iar 
resturile ceramice, sporadice sunt răvăşite de alte locuiri. Caracteristice pentru acest nivel sunt o categorie 
de căni cu corpul larg şi diametrul în unghi pronunţat şi torţi cilindrice, vase mici cu proeminenţe găurite, urna 
mare cu suprafaţa neagră şi lustruită şi cu decor în relief în formă de proeminenţe alungite şi marginea tăiată 
drept, castroane cu pereţii drepţi, cu câte patru torţi plate, orizontale şi cu "subţiori" etc. Aceste forme 
ilustrează perioada de sfârşit a primei epoci a fierului când apar sporadic vasele greceşti cu firnis negru la 
exterior, de factură veche precum şi fragmente de amfore, marcând primele contacte cu civilizaţiile sudice. 
Acest prim nivel getic de la Poiana este contemporan cu descoperirile de la Frumuşiţa din apropiere, cu 
necropolele din grupul Bârseşti-Ferigile din zona subcarpatică precum şi cu aşezările fortificate din centrul şi 
nordul spaţiului est-carpatic de tipul acelora de la Stânceşti, Butuceni, Cotnari etc. Al IV-iea nivel, care a fost 
notat iniţial Poiana 11, apare în stratigrafia staţiunii cu două nuanţe, gros de peste 1 m, având în structura sa 
o mare proporţie de cenuşă şi dărâmături. Culoarea părţii sale inferioare este de un cenuşiu mai deschis 
decât acela care ii suprapune, în ambele faze locuirea fiind foarte intensă. Urmele de locuinţe sunt dese iar 
conţinutul în ceramică şi alte obiecte este deosebit de bogat pe toată suprafaţa cercetată a aşezării. 
Divizarea acestui nivel a fost posibilă în special, pe aspectul inventarului arheologic care reflectă o evoluţie 
evidentă pe parcursul a circa 3 secole, ilustrată atât prin ceramica autohtonă, diferită de la o fază la alta, 
precum şi prin ceramica de import. Olăria locală prezintă categorii de vase lucrate îngrijit în tehnica la mână, 
având pereţii groşi, de culoare neagră sau cenuşie, cu lustru exterior, cu forme simple şi decor plastic în 
relief. În faza de început a acestui nivel apar pentru prima dată şi vase lucrate la roată, negre sau cenuşiu
inchis. În faza secundă se remarcă şi categoria de vase de "tip Ciolăneşti". Vasele importate constau în 
majoritate din amfore greceşti, cele din prima fază provenite din insula Thasos, după cum o indică ştampilele 
de pe torţi şi fragmente de vase de lux cu firnis negru şi figuri, iar pentru faza următoare caracteristice sunt 
amforele de Cos şi mai multe tipuri de cupe deliene din secolul li a.Chr. În afară de ceramică în acest nivel 
se aflau diferite obiecte din metal, sticlă, piatră, os etc. din care amintim numeroasele vârfuri de săgeţi, fibule 
de argint sau bronz de tip tracic sau Latene 11, celtice şi dacice, unelte ilustrând diferite meşteşuguri. 
Monedele de argint şi bronz acoperă şi ele o lungă perioadă începând cu cele din Histria din secolele IV-III 
a.Chr., callatienele din bronz din secolele 111-11 a.Chr. monedele geto-dacice din argint imitate după cele 
macedonene, de tip Huşi-Vovrieşti, Adâncata-Mănăstioara, lnoteşti-Răcoasa, Vârteju Bucureşti, apoi 
monedele din Apollonia şi Dirrhachium. Răspândirea lor în strat ajută la datarea unor complexe de locuire şi 
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multiplele refaceri petrecute pe parcursul a trei secole ilustrate în profilele unor secţiuni. La partea inferioară 
a acestui nivel, la baza stratului cenuşiu s-au descoperit schelete de adul~ şi copii, uneori numai părţi ale lor 
alteori duble sau triple, cu inventar ceramic şi obiecte din secolele IV-III a.Chr. Nivelul al IV-iea de la Poiana 
alături de aşezările deschise de tip Comi-Huşi, Curteni-Vaslui sau Buneşti Avereşti şi alte circa 80 de aşezări 
fortificate identificate între Carpaţi şi Nistru ilustrează una din cele mai înfloritoare perioade din istoria geto
dacilor, dinainte de unificarea formaţiunilor prestatale de la începutul secolului I a. Chr. care la Poiana este 
ilustrat prin nivelul următor. 

Nivelul al V-lea este format şi el din două faze din care prima are culoare galbenă datorată unei cantităţi 
de lut folosit la nivelări pe mari suprafeţe de pietriş, faza următoare având culoare cenuşie cu multe resturi 
de pereţi şi vetre de la locuinţe. Şi în acest nivel materialul este relativ amestecat, după caracteristicile sale 
ocupând intervalul de la începutul secolului I a.Chr. şi până în prima jumătate a secolului li p.Chr. În ceea ce 
priveşte ceramica, în partea inferioară a acestui nivel, continuă să mai apară vasele lucrate cu mâna cu 
suprafaţa aspră şi decorată cu brâe şi butoni. Apare acum şi se dezvoltă în continuare ceaşca dacică sau 
căţuia, cu formă tronconică şi cu 1-3 torţi groase prinse de buză şi de fund. Continuă, luând o mare 
dezvoltare, ceramica cenuşie lucrată la roată fiind imitate şi multe forme străine. Ceramica de import şi 
ceramica pictată devine foarte frecventă. Pe lângă amfore pătrund numeroase vase fine din atelierele 
elenistice şi italice, vase de sticlă şi vase de lux. S-au descoperit tezaure monetare şi monede izolate 
romane, republicane şi imperiale. O caracteristică a acestui nivel este diversitatea obiectelor de port şi 
podoabe din care se remarcă fibulele de argint, bronz şi fier de cele mai diferite tipuri autohtone şi de import, 
inele, brăţări, mărgele, oglinzi etc. Un loc aparte îl au armele şi uneltele din fier caracteristice mai multor 
meşteşuguri şi resturile unor cuptoare de redus mineral de fier sau de ars ceramica. 

La începutul nivelului V aşezarea dacică de pe cetăţuie a fost fortificată cu un val de pământ pe latura 
de est, cu o structură simplă şi un şanţ adânc de circa 6 m şi lat de 1 O m elemente defensive asemănătoare 
cu cele din cetăţile de la Brad, Răcătău şi Gândeşti. 

Succesiunea celor cinci nivele de locuire, unele cu sub fazele respective de la Poiana nu arată şi o 
continuitate de viaţă în această staţiune. S-a putut observa că în unele perioade staţiunea a fost părăsită. 
Între nivelele I şi li, o perioadă de 2-3 secole pe cetăţuie nu s-a locuit şi de asemeni, între nivelul Basarabi şi 
mijlocul secolului al V-lea când din nou acest loc a fost părăsit. De altfel, este vremea când în întreaga zonă 
vestigiile din această vreme sunt extrem de rare. În schimb în perioada care a început cu secolul al IV-iea 
a.Chr. profilul stratigrafic arată numeroase refaceri prin nivelări şi noi amenajări dovadă că populaţia a 
preferat în continuare să se aşeze pe acest loc care reprezenta atunci multe avantaje atât economice cât şi 
strategice. Pe la mijlocul secolului al li p.Chr. aşezarea a fost părăsită pentru totdeauna dovadă că 
evenimentele care au urmat nu mai reclamau aceleaşi obiective ca până acum, fiind mult mai propice pentru 
aşezare alte locuri din apropiere, numeroase vestigii din secolele 11-111 p.Chr. fiind depistate în diferite locuri 
pe teritoriul satului Poiana. 

Radu Vulpe, Piroboridava, 1931; Radu şi Ecaterina Vulpe, Dacia, III-IV, 1933, p. 253-351; Radu Vulpe, 
Dacia, I, 1957, p.143-164; R. Vulpe şi col. SCIV, li, 1951,1, p.191-209; idem, SCIV, III, 1952, p.191-230; 
Silvia Teodor, Mircea Nicu, Stela Ţau, Thraco-Dacia, 8,1-2,1987, p.133-137; Silvia Teodor, Carpica, XXIII, 
1, 1992, p.115-124; Silvia Teodor, Virgil Mihăilescu-Bârliba, Arheologia Moldovei, XVI, 1993, p.121-130; 
Silvia Teodor, Costel Chiriac, Arheologia Moldovei, XVII, 1994, p.183-222; Silvia Teodor, Carpica, XXV, 
1994, p.73-122; Silvia Teodor, Acta RCRF, Congressus XIII, Viena, 1994. 

53. PRĂJENI, Jud. Botoşani; Nicolae Ursulescu, Universitatea laşi; Paul Şadurschi, Maria Diaconescu, 
Muzeul Judeţean Botoşani 

Cu ocazia lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din bazinul lui Miletin, s-au efectuat săpături şi sondaje de 
salvare în cinci puncte: Nelipeşti, Alimândra, Ţarnă, Ciorogani-Lutărie I şi li. De asemenea, s-au efectuat 
cercetări perieghetice pe întreg teritoriul comunei, consemnându-se aproape 40 de staţiuni arheologice, 
unele cu vestigii din mai multe perioade. În zona Nelipeşti a fost trasat, în 1985, un şanţ transversal, în 
dreapta D.J.282B (Botoşani-Vlădeni-laşi), la 3,300 km de centrul localităţii Prăjeni, iar în stânga şoselei a 
fost cercetată movila nr. 1 (dintr-un grup de două movile). Alte două movile(nr. 3 şi 4), care se găseau pe 
aceeaşi parte a şoselei, au fost cercetate, în 1986, în zona Alimândra (la 2,300 km de centrul satului). În 
zonă au apărut vestigii datând din următoarele perioade: Cucuteni A şi B (o locuinţă din faza A, cu platformă 
pe structură de bârne, precum şi o groapă); bronz timpuriu (înmormântări tumulare cu ocru); bronz târziu 
(cultura Noua); Hallstatt timpuriu, probabil faza B (grupa Corlăteni, cu influenţe din grupele Grăniceşti şi 
Cozia-Brad); Latene geto-dacic (secolele IV - III a.Chr.); cultura carpică (secolele li - III); cultura Sântana de 
Mureş; sarmaţi (morminte secundare în movilele de epoca bronzului); medieval (secolele XV - XIX: vestigii 
ale fostelor sate Nelipeşti şi Nemândri). 

Movilele se prezentau toate aplatizate. Movila nr. 1 (actualmente 46 x 32 m; diametrul iniţial= 42 m) a 
fost cercetată prin şanţuri dispuse în cruce, cu deschideri în dreptul mormintelor. Movila a fost construită 
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peste aşezarea cucuteniană. Groapa mormântului central a fost săpată în stratul cucutenian, ajungând în 
lutul steril (0,90 m de la suprafaţa de călcare).Groapa (orientată SV - NE), aproximativ ovală (lungă de 1,63 
m), era mai îngustă în zona picioarelor (NE). Scheletul, presărat cu foarte mult ocru, a fost înfăşurat de 
linţoliu de origine vegetală. Era întins pe spate, cu picioarele îndoite şi încrucişate şi căzute apoi pe dreapta; 
mâinile întinse pe lângă corp. Aspect robust şi o talie de circa 185 cm. Fără inventar. Ulterior, mantaua 
movilei a fost supraînălţată. S-au mai descoperit două morminte: unul, complet deranjat de un punct 
trigonometric, n-a putut fi datat; celălalt este sarmatic (în inventar: un vas lucrat cu mâna, un colier cu şapte 
mărgele de sticlă şi un fir subţire de cupru). 

Movila nr. 3 (actualmente 40 x 29 m; H = 1 m; iniţial: 28,5 x 25 m) şi Movila nr. 4 (actualmente 33 x 26 
m; H = 0,40 m; iniţial: 29 x 23 m) din zona Alimândra au avut fiecare un mormânt central, săpat de la nivelul 
antic de călcare (M 7 la -0,90 m în movila 3; M 6 la -0,70, în movila 4). Ambele gropi au fost acoperite cu un 
acoperiş de bârne, sprijinit pe pari verticali(D = 8 cm) şi cu capetele depăşind marginea gropilor. Fundul 
ambelor gropi era presărat cu ocru. Groapa M 7 (orientată N-S) era aproximativ rectangulară, cu laturile lungi 
uşor arcuite şi colţurile rotunjite (L =1, 70 m; I = 0,90-1, 1 O m). Scheletul era depus pe spate, cu braţele întinse 
pe lângă corp şi picioarele chircite în sus, căzute apoi pe stânga. Robust, cu o talie de circa 1,90 m. Fără 
inventar. M 6 din movila 4 se afla într-o groapă de formă trapezoidală, cu colţurile rotunjite (L=1,40 m; 1=0,60-
0,80 m). Scheletul(orientat cu capul spre VNV 300 grade şi picioarele spre ESE 120 grade; privirea spre est) 
era depus pe spate, cu braţele întinse pe lângă corp şi picioarele îndoite în sus, căzute apoi pe dreapta. Se 
pare că a fost un adolescent, cu o talie de circa 150 cm. Fără inventar. De-a lungul şanţurilor în cruce care 
au intersectat cele două movile au mai fost descoperite alte 13 înmormântări ulterioare: şapte în movila 3 şi 
6 în movila 4 (şapte sunt sarmatice, iar şase au datare incertă). Mormintele sarmatice au în general 
orientarea N-S şi sunt cu scheletele întinse pe spate. Doar M 3 din movila 4 avea picioarele uşor îndoite din 
genunchi şi orientarea inversă. În cazul M4 (sarmatic) din movila 3 avem de-a face cu o reînhumare, oasele 
lungi şi coastele fiind depuse oarecum radial în jurul craniului şi bazinului. În M4 din movila 4 (aparţinând 
unui adolescent sarmat) era depusă, la picioare, o grămăjoară de 17 astragale, fiind vorba probabil de jocul 
preferat al celui înhumat. Se pare că sarmaţii au locuit chiar în cadrul aşezării carpice de aici, pentru că în 
inventarul mormintelor lor se găsesc şi vase de factură carpică. Se individualizează un grup de patru 
morminte, lipsite de inventar şi orientate vest-est, cu scheletele culcate pe spate, care s-ar putea să aparţină 
tot sarmaţilor, dar unei comunităţi cu tradiţii diferite. În punctul Ţarnă, situat la marginea estică a localităţii, în 
dreapta şoselei şi pe panta lină care coboară spre stânga râului Miletin, se observă mici tumuli, extrem de 
aplatizaţi, din cauza lucrărilor agricole şi a înclinării terenului. În 1987 am cercetat un asemenea turnul, 
descoperindu-se zece morminte. Din păcate, manta tumulului a fost puternic deranjată de tranşee militare, 
tocmai în zona centrală a movilei, astfel că nu s-a putut stabili care a fost mormântul principal, deci 
momentul exact al ridicării tumulului, deşi există mai multe morminte din epoca bronzului (4-5). Movila a fost 
cercetată prin două secţiuni alăturate (pe axul aparent lung: N-S) şi una transversală (E-V), totalizând 180 
m2. Deşi, prin scurgeri, movila părea să aibă un diametru de circa 32-34 m, în realitate acesta era doar de 
22 m. Dimensiunile reale ale movilei se modificaseră încă din vechime, prin aplatizare, fapt dovedit de 
înmormântările secundare (sarmatice), practicate în scursura sudică a acesteia. Dintre mormintele atribuite 
în sens larg epocii bronzului, două erau chircite pe stânga (M 4 şi 6), unul pe dreapta (MB), iar altul era 
culcat pe spate, uşor înclinat pe stânga şi cu picioarele chircite în sus, căzute apoi pe stânga (M1 O). Trei 
erau orientate cu capul aproximativ spre vest (M6,8, 10), iar altul spre sud (M4). Numai în M1 O s-au găsit mici 
bulgăraşi de ocru, la picioare şi la cotul mâinii drepte. Despre MS nu se poate preciza nimic, fiind complet 
răvăşit. Inventar au avut numai M6 şi M10. În M6, în spatele craniului, s-au găsit câteva fragmente ceramice 
dintr-un vas-borcan, distrus în cea mai mare parte de o tranşee militară. După formă şi factură, vasul a 
aparţinut probabil culturii Costişa-Komariv (faza mai veche). În M1 O (care a aparţinut unui bărbat extrem de 
robust, cu o talie de circa 2 m), tot în spatele craniului, era o ceaşcă cu două torţi, de culoare cărămizie
gălbuie, cu miez negru şi suprafaţa lustruită (D. gurii,circa 18 cm), databilă probabil în Bronzul timpuriu. Cele 
cinci morminte sarmatice de inhumaţie sunt toate în poziţie întinsă, în general cu capul orientat spre nord_ 
sau cu abateri spre vest. Mâinile sunt fie întinse pe lângă corp, fie aduse(una sau ambele) pe abdomen. ln 
cazul M7 şi M9 a existat o suprapunere parţială, dovedind o prezenţă sarmatică mai lungă în acest loc. După 
inventar, două morminte au aparţinut unor bărbaţi (M2 şi 7) şi trei unor femei (M1 ,3,9). În inventar apar atât 
piese tipic sarmatice, cât şi preluări din mediul carpatic.În zona fostului sat medieval Ciorogani (sau 
Piciorogani), pe o proeminenţă a primei terase din stânga Miletinului, au fost observate urme de locuire în 
pereţii unei mari lutării, ca şi în zona adiacentă. În 1986, în cadrul unui sondaj, au fost dezvelite aici resturile 
unei locuinţe cucuteniene (din faza 82), cu platformă masivă pe bârne, cu două încăperi (fiecare cu câte o 
vatră), precum şi resturile unor complexe deranjate din Hallstattul timpuriu (cultura Corlăteni) şi din secolul al 
IV-iea (cultura Sântana de Mureş). De asemenea, au fost descoperite cinci morminte de inhumaţie, dintr-o 
necropolă distrusă, aparţinând culturii Costişa-Komariv (Bronzul mijlociu), ca şi un mormânt de inhalaţie 
(acoperit probabil odinioară cu un mictumul), datând de la sfârşitul epocii bronzului sau începutul 
Hallstattului, care, prin inventar, prezintă evidente legături cu zona Transilvaniei şi a bazinului superior al 
Tisei. La circa 250 m aval de punctul Lutărie, chiar în marginea NV a localităţii Prăjeni, pe aceeaşi terasă a 
râului Miletin, am întreprins în 1988, un sondaj. S-a trasat transversal o secţiune lungă de 35 de metri şi lată 
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de 2 metri şi s-au deschis, în dreptul unor complexe, patru casete, cercetându-se în total o suprafaţă de 11 o 
metri pătraţi. S-au descoperit două locuinţe parţial adâncite, una de secol IV p. Chr. (integral cercetată), alta 
hallstattiană (doar intersectată). Cea din secolul al IV-iea p. Chr. era adâncită circa 40 cm de la nivelul de 
săpare şi avea o formă aproximativ trapezoidală, cu capătul vestic rotunjit(L=5,4 m; 1=2,3 - 3,8 m). Au fost 
cercetate 11 gropi, dintre care cinci hallstattiene, patru carpice. S-a descoperit şi unmormânt plan de 
inhumaţie (-1,35 m de la suprafaţa actuală), aparţinând unui copil, cu ritual (orientare N-S; culcat pe spate) şi 
inventar de tip sarmatic (brăţară de bronz, mărgele de sticlă, cercei de bronz şi pandantive din tablă de 
bronz). Urmele de locuinţe aparţin următoarelor perioade: Cucuteni B; Bronz final (cultura Noua); Halsstatt 
timpuriu - faza B (cultura Corlăteni, cu importuri Cozia-Brad); Latene timpuriu (secolul al IV-iea a. Chr.); 
secolele li - IV (culturile carpică şi Sântana de Mureş) cu elemente sarmatice; medieval. 

N. Ursulescu, P. Şadurschi, M. Tomozei-Diaconescu: comunicări la sesiunile anuale de rapoarte 
arheologice de la Deva (21-22 1111986), Timişoara (24 IV 1987), Piteşti (22 1111988), Sibiu (17-18 1111989); 
N. Ursulescu, P. Şadurschi, Noi date privind evoluţia Hallstattului timpuriu în nordul Moldovei, Symp. Thrac, 
IV, 1986, p. 43-44: idem Săpăturile din 1985 din necropola tumulară de la Prăjeni Uud. Botoşani) Hierasus, 
VI, 1986, p. 15-23; idem, Date istorico-arheologice privind dinamica locuirii în bazinul Miletinului (zona Corn. 
Prăjeni, Jud. Botoşani), Hierasus, VII-VIII, 1988, p. 281-298; idem, Contribuţie la cunoaşterea legăturilor 
dintre bazinul superior al Tisei şi spaţiul est-carpatic la începutul Hallstattului, Symp.Thrac, 9, 1992, p. 122-
123; N. Ursulescu, P. Şadurschi, Dan Botezat, Mormintele de inhumaţie de tip Costişa, descoperite la 
Prăjeni Uud. Botoşani), SCIVA, 39, 1988, 1, p. 45-52. 

54. RĂCĂTĂU - "TAMASIDAVA", Jud. Bacău; Viorel Căpitanu, Muzeul judeţean de Istorie "Iulian 
Antonescu"; Vasile Ursachi, Muzeul de Istorie Roman 

La Răcătău se întreprind cercetări arheologice începând cu anul 1967 pe acropolă, iar din anul 1982 şi 
în afara ei, în zona fortificaţiei şi în aşezarea deschisă. De asemenea, s-au făcut cercetări şi în necropola 
tumulară dacică unde au fost săpaţi în întregime 3 tumuli. Necropola din sec. I a. Chr. se află la cca. 1 km de 
cetătuie, în partea de răsărit, pe raza comunei Pânceşti, în punctul "La Moviliţă", din sec. I a. Chr. 

ln anul 1983 au fost reluate cercetările arheologice în SXXIV, prin extinderea ei cu încă 120 m lungime 
la E de şanţul de apărare dacic, în plantaţia de nuci, şi în aşezarea deschisă, urmărindu-se intensitatea 
locuirii şi în această zonă. 

Cu această ocazie, s-au descoperit materiale arheologice specifice epocii bronzului, cultura Monteoru şi 
civilizaţiei geto-dacice sec. I a. Chr - Ip. Chr. Stratul dacic are o grosime de cca. 0,60 m, iar stratul 
monteorean a fost deranjat de locuirea dacică printr-un număr mare de gropi. 

În SXXV s-au efectuat săpături în nivelul de locuire aparţinând epocii bronzului, descoperindu-se 
materiale specifice culturii Monteoru, fazele lc2 şi lc3. 

De asemenea, au fost trasate pe acropolă SXXVI A şi SXXVII B, prima de 30 x 6 m, iar cea de-a doua 
de 20 x 6 m. 

În SXXVI A au fost descoperite 4 locuinţe de suprafaţă şi 2 vetre dacice, prima de 1,20 x 1, 1 O m, iar a 
doua de 0,40 x0,30 m. Sub locuinţa 2, la -0,80 m, a apărut o altă vatră de 1 x 1 m. 

La -1,30 m-1,40 m, în casetele 3-7, au apărut complexe ceramice şi urme de arsură specifice sec. IV-III 
a. Chr. şi locuinţe monteorene, ce au fost deranjate, în parte, de gropile geto-dacice din sec. I a. Chr. 

În SXXVI B urmele de locuire sunt şi mai sporadice, fiind deranjate de lucrările agricole. Acestea 
constau din fragmente de chirpic de la locuinţe, ceramică dacică şi de import, de la sfârşitul sec. I a. Chr. şi 
începutul sec. li p. Chr. Menţionăm prezenţa unei vetre în caseta 8 la -0,60 m, cu dimensiuni de 0,40 x 0,50 
m. 

Au fost săpate un număr de 30 de gropi, dintre care, 26 din sec. I a. Chr - I p. Chr., 2 din sec. IV-III a. 
Chr. şi 2 din epoca bronzului. 

Materialele descoperite sunt specifice sec. I a. Chr - Ip. Chr. şi constau din: ceşti dacice, vase-borcan, 
fructiere, cupe, căni cu una şi două torţi, chiupuri, etc., în număr foarte mare. 

Dintre obiectele de import menţionăm: o amforă întreagă, de mari dimensiuni, cu o inscripţie în limba 
latină, realizată în tehnica "tituli picti", precum şi un fragment tot cu "tituli picti", care se datează în sec. I a. 
Chr. 

Au fost descoperite şi obiecte din fier: cuţite, cosoare, scoabe, dălţi, precum şi un cleşte de fierărie 
(L=37,5 cm), podoabe din bronz: fibule, cercei şi o protomă de berbec folosită ca mâner de pumnal. 

În SXXVI A, stratul de cultură coboară până la -2,40 m, iar palisada monteoreană a fost surprinsă la -
1,75 m -1,90 m, fiind realizată pe două rânduri de pari, gropile având diametrele de 0,20-0,30 m. 

În anul 1984 au fost reluate cercetările arheologice în cele 2 secţiuni, de la adâncimile de -1,20 m la -
2,20 m şi respectiv 2,40 m -2,60 m (în SXXVI A), în stratul aparţinând epocii bronzului şi Ha B. 

Au fost trasate alte două secţiuni, respectiv SXXVII şi SXXVIII.SXXVII (60 x 1,50 m) în plantaţia de nuci, 
în partea de E faţă de acropolă, fiind despărţită de aceasta de şanţul mare de apărare geto-dacic. În această 
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secţiune au fost descoperite 6 locuinţe de suprafaţă şi 7 vetre, dintre care 5 dacice şi 2 monteorene. Au mai 
fost săpate un număr de 13 gropi cu materiale dacice din sec. I p. Chr. Între casetele 16-22 s-a profilat un 
nou şanţ de apărare, cu adâncimea de 4-4,50 m. Materialele descoperite în umplutura gropii sunt dacice şi 
monteorene, dar majoritatea o formează cele din sec. Ip. Chr. 

S-au reluat cercetările şi în SXV, unde s-a descoperit groapa de cult, s-a săpat de la -12,50 la -13,50 m, 
descoperindu-se foarte mult material ceramic şi faunistic. 

Între anii 1984-1985 s-au deschis alte 2 secţiuni, respectiv SXXVIII (20 x 6 m) şi SXXIX (14 x 6 m). Cu 
această ocazie au fost descoperite 8 locuinţe de suprafaţă dacice şi 1 O vetre, dintre care 7 dacice şi 3 
monteorene, precum şi un cuptoraş de pâine în formă de potcoavă cu boltă, cu diametrul de 1, 1 O m. 

În SXXVIII s-a remarcat prezenţa a 3 vetre suprapuse din 3 faze de locuire din sec. I a. Chr. şi 12 gropi 
cu material dacic din sec. I a. Chr, (vase-borcan, fructiere, căni, cupe, etc.). 

În SXXIX au fost descoperite 6 locuinţe de suprafaţă şi 9 vetre dacice cu diametrele variind intre 0,40--
1, 1 O m, precum şi 16 gropi cu diametrele variind intre 0,80-2,50 m, săpate pentru lutul galben folosit la 
treburile gospodăreşti. 

În SXXVIII au apărut şi gropile de pari de la palisada dacică, pe trei rânduri, pe o lăţime de 2 m. 
Materialul ceramic, descoperit într-o cantitate foarte mare, abundă în forme tipice de la sfârşitul sec. I a. 

Chr. şi până lainceputul sec. li p. Chr, din categoria: ceşti, vase-borcan, cupe, fructiere, etc. 
Dintre obiectele de fier, menţionăm un instrument chirurgical - o pensă hemostatică cu lungimea de 

22,5 cm, prevăzută cu un fel de cârlig cu 4 crestături. Pensa hemostatică se fixa în poziţia impusă de 
grosimea organului, care trebuia strânsă şi lăsată aşa un timp, pentru oprirea hemoragiei. Piesa reprezintă 
un unicat în lumea dacică. 

Între anii 1986-1987 am continuat cercetările în partea de S a acropolei, în 3 secţiuni menţionate, în 
SXV, în groapa de cult, până la epuizarea ei (-14,75 m) şi în şanţul de apărare din epoca bronzului, până la 
adâncimea de 7 m, până la epuizare. 

A fost trasată o nouă secţiune, SXXX A pe acropolă, în zona centrală (30 x 6 m). Aici stratul dacic avea 
o grosime de1 ,60-1,80 m. Cu această ocazie, au fost descoperite 12 locuinţe de suprafaţă, dintre care, 2 din 
sec. IV-III a. Chr., 2 Ha B şi 4 monteorene. Materialul ceramic abundă în forme dacice tipice pentru Latene-ul 
târziu, vase de import, în special amfore. 

SXXX B (16 x 6 m) a fost trasată în partea de V. Urmele de locuire apar imediat sub stratul vegetal, la -
0,20 -0,40 m pe întreaga suprafaţă, până la adâncimea de -0,80 -1 m. Stratul monteorean este deranjat de 
locuirea dacică şi, mai ales, de gropile dacice aparţinând sec. I a. Chr. 

Au fost descoperite un număr de 42 de gropi, dintre care, 2 din Ha B şi 12 locuinţe de suprafaţă geto
dacice, 1 locuinţă din Ha B, 1 locuinţă adâncită din sec. li a. Chr. şi 1 locuinţă din sec. IV-III a. Chr. 

Săpăturile din anul 1988 în SXXX A au permis identificarea unei gropi rituale (Gr.36), conţinând multe 
vase printre care 4 ceşti cu torţi supraînălţate din Ha B. 

Au continuat săpăturile şi în SXXX B, în stratul aparţinând sec. IV-III a. Chr. şi în nivelul de epoca 
bronzului, până la pământul viu. 

În campania din anul 1989 a fost trasată o nouă secţiune SXXXI (20 x 6 m), pe acropolă, chiar în zona 
de acces. Cu această ocazie, au fost descoperite materiale ceramice şi urme de locuire de la sfârşitul sec. I 
a. Chr. şi începutul sec. lip. Chr., la adâncimea de cca. 0,80 m. Menţionăm: o vatră la -0,70 m, de formă 
rotundă, cu diametrul de 0,50 m, precum şi 12 gropi cu materiale dacice de sec. I a. Chr. - I p. Chr. 

În această secţiune a fost descoperită şi o piesă de excepţie - un opaiţ cu 7 "ciocuri" şi cu toarta în 
semilună, de factură romană. 

În anul 1990 am continuat săpăturile în SXXXI până la stratul viu, după ce am trasat o nouă secţiune, 
respectiv SXXXll(16 x 6 m). Stratul dacic este compact, cu multe urme de locuire: locuinţe de suprafaţă, 
vetre, materiale ceramice, resturi faunistice şi 8 gropi. În zona de Ea fost descoperită şi fortificaţia dacică, ce 
constă din gropi aliniate pe 3 rânduri, la -0,60-0,70 m, cu diametrul de 0,30 m. 

Din epoca geto-dacică au fost descoperite foarte multe vase, lucrate cu mâna şi la roată, dintre care se 
detaşează un exemplar mai deosebit, în formă de pâlnie, folosit în antichitate de către daci la strecurat 
ravacul, în timpul fermentaţiei strugurilor; un platou din pastă cărămizie, precum şi un castron cu patru torţi; 
unelte din fier, podoabe din bronz, monede dacice şi romane. 

Tot în această secţiune a fost descoperit şi un cadran solar, dintr-o rocă locală - gresie - în stare 
fragmentară. 

Concomitent cu săpăturile de pe acropolă, s-a săpat în întregime şi un turnul, T.4, care se află la cca. 
800-1 OOO m de necropolă, în perimetrul corn. Pânceşti. 

Acest turnul a fost folosit multă vreme ca punct trigonometric şi reper în hărţi militare, ocupând o poziţie 
cheie. Avea înălţimea de 1,48 m şi diametrul de 30 m. Groapa mormântului a fost surprinsă la -1,60 m şi are 
la suprafaţă diametrul de 4 x 4,60 m. În partea de E a fost descoperită o vatră cu diametrul de 1,50 x 0,60 
cm cu pământul ars până la roşu, ce făcea impresia unui rug. Groapa mormântului a fost săpată în trepte, iar 
fundul ei se află la -6 m sub movilă. La fundul gropii s-au descoperit câteva oase de animale precum şi multă 
cenuşă. Între obiectele de inventar menţionăm: o fibulă foarte corodată, un picior de cupă, o buză de castron 
şi un fragment de la un vas-borcan, toate aparţinând sec. I a. Chr. 
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În campania din 1991, la reluarea săpăturilor, au fost săpaţi martorii de control de la SXXXI şi SXXXII, 
care fuseseră deranjaţi de căutătorii de comori, cu care ocazie au fost săpate încă trei gropi mari, bogate în 
materiale dacice din sec. I a.Chr. Tot în 1991 a fost trasată şi secţiunea SXXXIII de 20 x 6 m lăţime, paralelă 
cu SXXII B, unde fusese descoperit turnul-locuinţă, din zona de N-V a acropolei. Materialele descoperite 
sunt specifice sec. I a. Chr - I p. Chr. 

Aici s-a găsit o groapă de formă dreptunghiulară, de la o construcţia-anexă a turnului de observaţie, 
adâncă de aprox. 2 m. În această locuinţă au mai fost descoperite 20 de gropi cu diametrele variind între -
0,40 şi -0,80 m. 

Următoarea secţiune, SXXXIV, a fost amplasată în zona centrală a acropolei (16 x 6 m). În carourile 1-2 
s-a conturat o locuinţă de suprafaţă cu vatră, cu diametrul de 0,45 x 0,50 m. La -0,60 m -0,80 m au mai 
apărut urmele de la 5 locuinţe de suprafaţă geto-dacice, iar la -1 m -1,20 m, 2 locuinţe din epoca bronzului. 

Numărul gropilor şi în această secţiune este destul de mare (26), cu diametrele variind între 0,75 - 2 m 
şi adâncimea maximă de -2,80 -3 m. Majoritatea gropilor au fost pline cu materiale ceramice, resturi 
menajere, cenuşă şi foarte multe oase de la animalele domestice consumate. În groapa I a fost descoperită 
o piesă din os cu reprezentări dyonisiace in relief pe cele trei faţete. Pe prima faţetă apare Dyonisos, pe a 
doua Hermes, iar pe a treia Pantera având pe gât un satir. 

În campania din 1992 a fost trasată secţiunea SXXXV (26 x 6 m) în zona de E, unde locuirea era foarte 
intensă. Au fost descoperite 14 locuinţe de suprafaţă cu destinaţie aparte. Au fost identificate 12 locuinţe 
geto-dacice, 2 din Hallstatt B şi 3 monteorene cu podină. Au fost identificate, de asemenea, un număr de 30 
de gropi la -0,80 m, cu adâncimea ce variază între 1 m şi -3 m. 

În această secţiune, în locuinţa 1, a fost descoperită o piesă foarte valoroasă din lut ars, în formă de 
butoi, vas folosit ca recipient pentru libaţii. Acest vas cu două reprezentări - umană şi animalieră - reprezintă 

un caz unic în lumea geto-dacă,fiind o sinteză a concepţiei despre ceramica geto-dacă. În ultimă instanţă 
avem de-a face cu "două vase", oala propriu-zisă, în formă de butoi şi vasul mic de la partea superioară, prin 
care este redat capul într-un pătrat realizat cu vârful acului. La toate acestea se adaugă ornamentul foarte 
fin, redat prin decorul lustruit, care constă din frunze de viţă devie, grupate atât în faţa cât şi în spatele 
călăreţului şi din linii şi haşuri fine, care delimitează coama calului. 

Pe lângă această piesă foarte importantă, au mai fost descoperite un număr foarte mare de vase 
ceramice, lucrate cu mâna şi la roată şi ceramică de import: cupe, amfore, podoabe din bronz, monede 
romane şi o a doua protomă din bronz, pietre de râşniţă, obiecte care demonstrează gradul înalt de civilizaţie 
atins de populaţia geto-dacă din bazinul Siretului mijlociu. Acestea se integrează perfect în ceea ce 
denumim civilizaţie dacică clasică, în tot spaţiul în care au trăit strămoşii noştri geto-dacii, pe care, pe bună 
dreptate, părintele istoriei Herodot îi numea "Cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci". 

55. ROMULA (REŞCA), Corn. Dobrosloveni, Jud. Olt; Romeo Avram, MMN 

Cercetările arheologice s-au îndreptat, cu precădere, spre identificarea şi precizarea complexului de 
fortificaţii 1 • 

Pornind de la informaţiile lui Marsigli2 , care în schiţa sa prezintă, pe lângă fortificaţia centrală de la 
Romula, alte două fortificaţii, la nord şi la sud de râul Teslui, s-a interpretat această schiţă după informaţiile 
serviciului topografic al armatei, calculându-se distanţa în teren de la fortificaţia centrală până la castrul din 
sudul Tesluiului. După aceea s-a cercetat platoul pe care putea fi construit castrul, procedând, prin retrageri 
succesive, la deschiderea, în anul 1985, a patru acţiuni pentru a putea stabili limitele castrului, însă eforturile 
acestea au rămas fără nici un rezultat3. În secţiunea a IV-a, a apărut, la suprafaţă, orientat est-vest, un zid de 
cărămidă, aşezat pe o temelie de nisip peste pământ bătut, dezvelit pe o lungime de 3,90 m şi care coteşte 
spre sud, şi urmărit într-o casetă adiacentă pe o lungime de 2,90 m. Cele 2 laturi menţionate nu au lăţimea 
tipică a fortificaţiilor Romulei diferind de asemenea, şi tehnica de construcţie. Ele par a fi elemente ale unui 
edificiu civil public4, care este anterior zidului de apărare ridicat de Filip Arabul (care circumscrie edificiul 
public)5. 

Constatându-se că în acea zonă nu se afla castrul amintit la sud de râul Teslui, s-a investigat latura 
nordică a edificiului, spre sud, descoperindu-se un alt edificiu edilitar: sistemul de canalizare din cartierul de 
sud-est al oraşului care, începând din anul 1986, timp de 5 campanii, a fost cercetat precizându-se faptul că 
acesta era construit din 2 ziduri paralele, pedirecţia nord-sud. Zidul de est, gros de 0,50 m este construit din 
cărămizi, zidul vestic, aflat la 0,31 m mai în interior faţă de primul, este gros de 0,44-0,65 m, baza canalului 
fiind pietruită cu pietre de râu de dimensiuni mici. Din corpul canalului central compus din aceste 2 ziduri 
paralele, urmărit pe o lungime de 13, 70 m, se desprind 2 ramuri deversoare, una spre est, lată de 0,25 m cu 
laturile alcătuite din câte 3 cărămizi legate cu mortar, cea de-a 2-a, spre sud, secundară, lată de 0,22 m, cu 
laturile late de o, 14 m, lucrate neîngrijit. Din multitudinea materialului tegular cu ştampila NS sau N, apreciem 
că acest canal este din epoca Hadrian-Antonius Pius, deci contemporan cu edificiul sus menţionat, când 
numerus Surorum Sagittariorum avea garnizoana la Romula, dar nu mai târziu de începutul secolului al 111-
lea când această unitate s-a mutat în nordul Africii6• Cu prilejul cercetărilor la fortificaţia centrală, într-o suită 
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de campanii desfăşurate în perioada anilor 1969-1976, a fost descoperit în anul 1972, marele canal boltit al 
oraşului7 care subtraversează fortificaţia centrală de la Remula. În caseta practicată, canalul boltit se 
păstrează intact pe o lungime de 4,90 m, pe latura estică şi 5,30 m pe cea vestică, cotind apoi spre nord
vest. În locul secţionat canalul este prevăzut cu o ţeavă de aducţiune din plumb, lungă de 1,90 m (se află 
expusă în Muzeul Militar Naţional)8• Preocuparea de a investiga construcţiile publice din centrul oraşului. ne
a determinat ca începând din anul 1991 şi continuînd în 1992, să cercetăm zona forumului, la sud de podul 
de pe râul Teslui, pe un loc viran, vis-a-vis de grădiniţa de copii din satul Reşca, la marginea drumului roman 
ce traversa centrul oraşului roman Romula-Malva. Concomitent cu aceasta, în campania anului 1992 am 
iniţiat cercetări şi asupra edificiilor militare din interiorul fortificaţiei centrale. În secţiunea practicată pe platoul 
de lângă grădiniţă, în capătul ei vestic, au apărut vestigiile unui edificiu a cărui funcţionalitate urmează să o 
precizăm în campaniile următoare. Din planurile corelate rezultate din campaniile 1991-1992, în actualul 
stadiu al cercetării, edificiul ar avea dimensiunea nord-sud de 1 O m, cu 2 interioare la est, late de 3,5 m (atât 
cât s-a putut cerceta) şi dimensiunea est-vest de 13,5 m, cu alte trei încăperi, late de 9 m, putem deci 
aprecia că acest edificiu era monumental (vezi planul acestui edificiu). După o monedă de la Septimius 
Severus descoperită aici în 1991 (SI, caroul 3, - 0,39 m), într-un nivel anterior zidului central, considerăm, 
sub rezerva unor dovezi uluitoare, că ,acest edificiu datează din epoca anterioară Severilor, dar nu mai târziu 
de jumătatea secolului al II-iea. În privinţa edificiului militar, cercetat în suprafaţă, în actuala fază, este 
reprezentat de un zid central, orientat NV-SE, pe o lungime de 4,70 m ce desparte, spre sud-est, 2 încăperi, 
una nordică şi alta sudică, flancat la vest de un coridor lat de 4, 14 m deschizând, dincolo de acest coridor, 
spre vest o altă încăpere. Această încăpere delimitată de cele 2 temelii deja enunţate, este lată de 4,60 m. 
Împreună cu cele 2 ziduri centrale care se intersectează şi cu încăperile pe care le delimitează, edificiul are, 
pe direcţia est-vest, o dimensiune de 18,50 m. Este posibil însă ca, prin continuarea cercetărilor, construcţia 
să ne ofere dimensiuni şi mai spectaculoase. La cercetările executate, în cea mai mare parte, manu militari 
şi finanţate de Muzeul Militar Naţional, au participat numeroşi specialişti, amintind, pentru perioada cuprinsă 
între 1966-1992, pe D. Tudor, Cr.M. Vlădescu, Gh. Popilian, Gh. Poenaru-Bordea, N. Maghiar, N. Conovici, 
M. Babeş,S. Baraschi, M. Blasko, FI. Sărăteanu, O. Toropu, O. Stoica, M. Zahariade, L. Amon, R. Avram şi 
alţii. Un cuvânt aparte se cuvine a fi spus despre regretatul col.dr. Cr.M. Vlădescu, cel care prin pasiunea, 
dragostea şi priceperea sa a fost un adevărat şi statornic prieten al Olteniei romane în general, al Romulei în 
special, având cele mai frumoase gânduri cu privire la viitorul cercetării acestui important oraş al Daciei 
sudice. 

1. Andonie, C., Avram, R., Băjenaru, R., 65 de ani de arheologie militară, Bucureşti, 1994, p.60-61.; 2. 
Marsigli, L., F.,Description du Danube, Haga, 1744, voi.li, p.69; 3. Vlădescu, Cr., M., col.dr., Amon, L., 
Florescu, M., Date noi cu privire la sistemul de fortificaţii al oraşului Romula-Malva, "Revista Muzeului Militar 
Naţional", 1991, p.10-11; 4. Tudor, D., Oltenia Romană, ediţia a IV-a, Bucureşti, 1978, p.195-197; 5. 
Vlădescu, Cr., M., col.dr., Armata romană în Dacia Inferior., Editura Militară, Bucureşti, 1983, p.41-42; 6. 
Vlădescu, Cr., M., Sardea, Poenaru, Gh., Akten des XI lnternaţionalen Limes Kongresses, Sekesfehervar, 
1976, p.360. D. Tudor propune o dată ulterioară anului 202 pentru plecarea din garnizoană, Oltenia 
Romană, p.340; 7. Sardea, Poenaru, Gh., Vlădescu, Cr., M., lt.col., Fortificaţia centrală de la Romula, "Studii 
şi materiale de muzeografie şi istorie militară", 9, 1976, p.12-13, fig. 9, 10; 8. Vlădescu, Cr., M., Fortificaţiile 
romane din Dacia Inferior, p.38, fig. 25, 26. 

56. SARMIZEGETUSA REGIA (ZONA), Jud. Hunedoara; Hadrian Daicoviciu, Ioan Glodariu, Universitatea 
Babeş-Bolyai Cluj Napoca; Eugen laroslavschi, M.N.I.T. Cluj Napoca; Adriana Rusu, Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane Deva; Gelu Florea, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca, Gabriela Gheorghiu, M.N.I.T. 
Cluj Napoca 

Investigaţiile arheologice în zona Sarmizegetusei Regia în anii 1983-1992 au fost mult mai restrânse 
decât înainte tocmai în folosul terminării sau aprofundării cercetării la obiective vizate de săpăturile mai 
vechi, fie rămase neterminate, fie cu observaţii neconcludente. Pentru înlesnirea urmăririi rezultatelor 
săpăturilor, ele vor fi tratate global pentru fiecare dintre cele trei situri (Costeşti-Cetăţuie, Costeşti-Blidaru, 
Sarmizegetusa-Dealul Grădiştii) indiferent de eşalonarea lor în timp. 

Costeşti-Cetăţuie 

La cetatea construită pe malul "Cetăţuia" cercetările au completat elementele de fortificare cu altă 
construcţie defensivă, au adus completări la altele cunoscute şi modificări de detaliu ale fazelor de 
construcţie a cetăţii. 

1. După precizările făcute în urma săpăturilor din anii 1943 şi 1944 de către C. Daicoviciu şi Oct. Floca 
era cunoscut traseul drumului antic: el urca în pantă domoală pe versantul de est al mamelonului şi cotea 
apoi spre vest pentru a ajungeîn şaua dintre Cetăţuie şi Ciocuţa, la sud-sud-vest de turnul-locuinţă 3 fiind 
amenajat în debleu şi având spre vale unrambleu continuu. Săpăturile din anul 1986 au demonstrat că 
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rambelul amintit constituie de fapt un tronson al altui val de apărare în formă de potcoavă, cu unele porţiuni 
alunecate şi altele parţial aplatizate. Cert este că lungimea păstrată a valului este de 281,50 m şi că în 
antichitate nu putea depăşi 338-340 m pentru că la ambele capete se termină în pante abrupte. Cum în una 
dintre secţiuni s-au descoperit şi două fragmente ceramice databile la sfârşitul sec. li a.Chr.-începutul sec. I 
a.Chr., datarea valului este fie aceeaşi cu a fragmentelor ceramice, fie imediat după ea. 

2. ln urma verificărilor făcute la bastioane şi la zidul de incintă, eşalonarea lucrărilor de construcţie ar fi 
următoarea: a) ridicarea bastioanelor I-IV; b) unirea bastioanelor 1-111 cu zidul de incintă şi construirea 
contraforturilor şic) refacerea bastioanelor 11-111, renunţarea la bastionul I, refacerea şi lungirea 
contraforturilor, blocarea porţii de lângă bastionul li. Aceste trei categorii de construcţii, luate ca etape de 
construcţie se reduc la două, cea dintâi cuprinzând ridicarea bastioanelor şi unirea lor cu zidul de incintă cu 
contraforturi şi a doua constând din refacerea celor două bastioane, refacerea zidului de incintă, a 
contraforturilor şi blocarea porţii. Prima etapă a lucrărilor se datează în timpul lui Burebista, dacă nu cumva 
numai după campania sa împotriva oraşelor greceşti, dar este dificil de precizat cât au durat lucrările 
deconstrucţie. Toate aceste elemente de fortificaţie au fost afectate în războiul din 101-102 şi trebuiau cel 
puţin parţial demantelate în conformitate cu stipulaţiile păcii din 102, încât faza a doua a lucrărilor este de 
plasat între cele două războaie ale lui Traian. 

3. Două faze de construcţie s-au constatat şi la cele două turnuri-locuinţe de pe platoul cetăţii, cea de a 
doua fiind ulterioară scării monumentale de lângă turnul locuinţă 2 şi constând din mărirea fiecărui turn pe o 
latură. Perioada de existenţă a cetăţii nu depăşeşte sfârşitul sec. li a.Chr. şi anul 106, încât în acest interval 
se înscriu toate fazele de construcţie. Eşalonarea lor ar fi după cum urmează: 

- faza l-a: construirea valului exterior în potcoavă şi a primei faze a valului circular între sfârşitul sec. li 
a. Chr. şi expediţia pontică a lui Burebista (circa 55 a.Chr.); 

- faza a li-a: construirea bastioanelor I-IV, a zidului, a primei faze a turnurilor-locuinţe, a zidului de 
terasă (întocmai ca şi celelalte, în tehnică elenistică, cu butise), probabil a turnurilor izolate şi a scării, 
toate începând de pe la 55 a. Chr. şi fără posibilitatea să precizăm când anume s-au încheiat aceste 
lucrări; 

- faza a III-a: construirea fazei a li-a a "valului roşu", implicit renunţarea la refacerea bastionului I, 
refacerea bastioanelorll-I11, a zidului de incintă şi a contraforturilor, toate în intervalul dintre cele două 
războaie cu Traian. Faza a doua a turnurilor-locuinţă poate fi datată cândva pe durata fazei a li-a de 
fortificare (mai degrabă) sau a III-a. 

Costeşti-8 li daru 
1. În "Pietroasa lui Solomon" (la cca 1 km de cetate), pe platoul de acolo s-au descoperit două niveluri 

de locuire. Primul conţinea resturile unor construcţii civile - inclusiv un atelier metalurgic datate în a doua 
jumătate a sec. I a. Chr., eventual şi la începutul veacului următor. Al doilea nivel consta dintr-un sanctuar 
patrulater cu plinte de calcar, distrus integral de proprietarii locului. Se datează pe durata sec. I a. Chr. 

2. La cetate s-a constatat că la lărgirea ei s-a încercat mai întâi unirea bastionului I (de intrare în cetatea 
I) cu turnul izolat (VI în numerotarea generală). Proiectul a fost abandonat recurgându-se la unghiul cetăţii li 
din pricina stâncii. Datarea primei faze este după 55 a.Chr. fără a putea preciza când s-a încheiat. Cert este 
că tehnica este în murus Dacicus. Începerea fazei a li-a, de lărgire a cetăţii, este târzie, probabil pe durata 
sec. I p.Chr. Tot atunci a fost construită cisterna. 

Sarmizegetusa-Dealul Grădiştii 
1. Cetatea. Cronologia cetăţii în urma săpăturilor anterioare comportă trei faze: construirea (datată 

târziu), refacerea ei de către daci după războiul din 101-102 şi refacerea romană după 106. Fără a intra în 
detalii, observaţiile şi constatările principale făcute în perioada 1984-1992 constau din: 

- în apropierea porţii de vest a existat o locuinţă dacică (semnalată din 1953), incendiată în 106 şi 
distrusă aproape integral de zidul roman; 

- pe latura de sud a cetăţii, nu departe de poartă, orientată în aceeaşi direcţie sub zidul roman s-au 
descoperit alte două niveluri: cel de sus consta dintr-un atelier de forjă roman şi sub el, atelierul monetar 
dacic incendiat la 106. Atelierul de forjă roman a funcţionat în perioada dintre cucerirea romană şi extinderea 
fortificaţiei de către detaşamentul din legiunea IV Flavia felix; 

pe latura de sud a cetăţii dacice (nu romane) s-a depistat o cisternă dacică amplasată intre zidul de 
incintă şi palisada din faţa lui; 
tot pe latura de sud a cetăţii dacice, în faţa zidului s-a construit palisada cu talpă menţionată mai 
sus; 
patul zidului dacic de pe latura de sud s-a găsit la piciorul mamelonului cu cota 1 OOO. Zidul a fost 
demontat integral la lărgirea fortificaţiei de către romani. Este cert că după 106 zidul a fost refăcut 
pe •traseul dacic" de mai multe detaşamente romane (IV Flavia felix, li Adiutrix şi VI Ferrata). 
Lărgirea fortificaţiei cândva după 106 s-a făcut numai de detaşamentul din legiunea IV Flavia fel ix al 
cărui nume a fost săpat pe blocurile vizibile din parametrele zidului; celelalte.cu numele legiunilor li 
Adiutrix şi VI Ferrata, s-au găsit în emplectonul zidului. Aceiaşi militari au construit şi valul care 
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porneşte de la poarta de sud (socotit înainte drept drum dacic). Conchizând, fazele cetăţii de la 
Sarmizegetusa ar fi următoarele: I construirea ei cândva după Burebista; li demantelarea ei parţială 
la 102; III refacerea de către daci între 102 şi 105; IV refacerea de către romani pe "traseul dacic" la 
106 pentru cantonarea detaşamentului din legiunea IV Flavia fel ix, dar de către mai multe 
detaşamente (li Adiutrix, VI Ferrata); V lărgirea ei până la dimensiunile actuale numai de către 
detaşamentul din legiunea IV Flavia felix. 

2. Zona sacră 
- Zidul dintre terasa a X-a şi a IX-a se află la 9 m vest de traseul cunoscut înainte, iar parapetul dintre 

terasa a X-a şi a IX-a nu există; 
- sub sanctuarul de andezit de pe terasa a X-a a existat un alt sanctuar, dar de calcar, cu pilaştri şi 

probabil cu coloane de calcar. El era tot patrulater şi lungimea laturilor lungi era de 37,50 m; lungimea 
laturilor scurte nu este cunoscută; 

- între acest sanctuar de calcar şi zidul dintre terasele a X-a şi a IX-a se aflau construcţii legate probabil 
de trebuinţele cultului (pe porţiunea lată de 9 m amintită înainte); 

- după cucerirea romană tot acolo s-a ridicat cel puţin o construcţie. Ea avea două pavimente (primul din 
piatră de calcar.al doilea din mozaic de marmură) şi a fost dezafectată la înălţarea nivelului terasei a IX-a de 
către romani. 

- actuala înfăţişare a terasei a IX-a a rezultat din supraînălţarea ei de către romani cu aproape 6 m. La 
supraînălţare, pământul de umplutură al terasei a fost consolidat cu şiruri etajate şi retrase treptat din 
material dacic: plinte de calcar şi de andezit sparte, blocuri de calcar etc. 

3. Aşezarea civilă. În ea s-au depistat terase necartate înainte. Săpăturile au început pe terasa a VII-a 
A unde s-au descoperit resturile unor hambare. Înainte de încheierea acestei succinte prezentări a 
săpăturilor se cuvin făcute două precizări. Prima priveşte cercetările din zona sacră efectuate în vederea 
viitoarelor lucrări de restaurare ale sanctuarului de andezit de pe terasa a X-a. Cealaltă vizează lucrările de 
conservare şi restaurare parţială. După restaurarea zidului cetăţii în 1980 până în anul 1984 el a căzut din 
nou pe mai multe tronsoane (aproape toate cele din 1980), încât în anii 1987-1990 el a fost iarăşi refăcut, 
dar nu pe toate porţiunile periclitate. 

57. SĂPĂTURI DE SALVARE, SONDAJE ÎN JUDEŢUL SATU MARE; Neţa lercoşan, Muzeul Judeţean 
Satu Mare 

1. CAREI 
A. "COZARD", săpătură arheologică, 1991 
Situl se află la 3,5 km de municipiul Carei, pe malul stâng al pârâului Mergeş, lângă calea ferată Carei

Satu Mare (km 754/5). Săpătură a vizat o aşezare datând din eneoliticul timpuriu, cultura Tiszapolgar, care 
suprapune o aşezare din epoca neolitică târzie, aspectul Herpaly. Izolat, a fost descoperit şi un mormânt de 
inhumaţie din epoca migraţiilor(gepidic). 

Materialul arheologic descoperit este deosebit de bogat, variat şi reprezentativ (mai ales din Groapa nr. 
2), inedit, Muzeul Carei. 

I. Nemeti, Satu MareStCom., V-VI, 1981-1982, p. 177-178; N. lercoşan, Satu MareStCom., VII-VIII, 
1986-1987, p. 142, fig.97-14; Makkay J. - N. lercoşan, Idoli din lut, 1995, p. 3. 

B. "FERMA IAS" 
Punctul se află situat într-o zonă joasă, între calea ferată şi şoseaua Carei-Satu Mare, la cca. 5 km E de 

municipiu. Lucrările de îmbunătăţiri funciare, constând dintr-o reţea de canale, efectuate aici, au afectat o 
întinsă aşezare din epoca bronzului târziu. Prin cercetări de teren au fost identificate 28 complexe afectate 
de lucrări şi a fost recuperat un depozit de bronzuri. Cu ocazia săpăturilor de salvare efectuate aici în vara 
anului 1987 au fost preparate opt gropi şi a fost salvat un bogat material arheologic. 

I. Nemeti, SCIVA, 41, 1990, p. 18-54; N. lercoşan, Traco-Dacica, XII, 1991, p. 57-61; idem, Satu 
MareStCom., IX-X, 1992-1993, p. 82. 

2. CĂLPENI 
În hotarul comunei, în punctul "Tagul lui Rock", situat la cca 1 km V de localitate, între anii 1986-1987, a 

fost cercetată prin săpături sistematice o aşezare şi mai multe complexe neolitice. Aşezarea se află într-o 
zonă mai ridicată, are dimensiuni reduse (65 x 60 m) şi are două nivele de locuire neolitică. Au fost 
descoperite două gropi, resturile unei locuinţe de suprafaţă şi un mormânt de inhumaţie în poziţie chircită, 
fără inventar funerar. 

Celelalte complexe: 11 gropi, un cuptor de ars ceramică şi un mormânt de inhumaţie, care se aflau la 
cca 200 m E şi S de aşezare au fost deranjate de excavarea unui canal de irigaţii. Toate datează din aceeaşi 
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perioadă, mai puţin mormântul (M.1) care probabil aparţine eneoliticului timpuriu. 

N. lercoşan, ActaMP, XI, 1987" p. 73-76; idem, Satu MareStCom., IX-X, 1992-1993„ p. 9-22, 78-79. 

3. DUMBRAVA "LA COSMA" 
Aşezarea neolitică se află la 300 m V de gara Dumbrava, zonă denumită "La Cosma". În anii 1987 şi 

1989 au fost efectuate săpături arheologice pentru stabilirea întinderii sitului şi a stratigrafiei verticale. Au fost 
practicate cinci secţiuni şi au fost descoperite mai multe complexe. Pe baza materialelor descoperite şi a 
stratigrafiei, se atestă aici o intensă locuire din neoliticul târziu, aspectul Herpaly, un nivel subţire din 
eneoliticul timpuriu, cultura Tiszpolgar şi urme sporadice din epoca fierului (Lt). Se poate remarca bogăţia de 
unelte şi arme din piatră şlefuită, găsite aici într-o cantitate apreciabilă. 

N. lercoşan, Satu MareStCom., IX-X, 1992-1993, p. 79. 

4. SANISLĂU "DRUMUL SPRE HOREA" 
Prin lucrări de hidroamelioraţii, la cca 2 km V de localitate, în stânga drumului spre satul Horea, a fost 

afectată o aşezare neolitică. Sondajul arheologic efectuat aici în vara anului 1987 a pus în evidenţă un 
singur nivel de locuire neolitică, grosimea stratului de cultură fiind de 30-40 cm (neolitic mijlociu, Grupul 
Pişcolt cu ceramică pictată, faza mijlocie). Au fost descoperite două gropi şi urmele unei locuinţe neolitice, 
precum şi urmele unui bordei semi adâncit din epoca prefeudală (sec. VI-VII). 

N. lercoşan, Satu MareStCom., IX-X, 1992-1993, p. 80-81. 

5. TAŞNAD "SERE" 
În toamna anului 1989 a fost efectuat un sondaj arheologic în aşezarea neolitică din punctul "Sere", care 

se găseşte în partea de V a oraşului Tăşnad, într-o zonă joasă de pe prima terasă a pârâului Cehal. Au fost 
sondate două gropi de mari dimensiuni, din malul stâng al pârâului şi a fost deschisă o secţiune, S I (10 x 1,5 
m) pe malul drept. Pe baza materialului descoperit şi a stratigrafiei, s-a putut data aşezarea, care are un 
singur nivel de locuire, cu un strat de cultură gros de 40-60 cm, în neoliticul timpuriu, cultura Starcevo-Criş, 
faza III 8. Menţionăm că în apropiere, pe terasa înaltă din stânga pârâului au apărut şi urme arheologice din 
epoca bronzului târziu. 

N. lercoşan, Satu MareStCom., IX-X, 1992-1993, p. 81. 

58. SATU NOU "VALEA LUI VOICU", Com. Oltina, Jud. Constanţa; Mihai lrimia, MINAC; Niculae 
Conovici, IAB 

Localitatea Satu Nou, aflată în apropierea Dunării, într-o zonă deosebit de favorabilă vieţuirii umane, 
este cunoscută în literatura de specialitate1 prin mai multe descoperiri importante. După câteva recunoaşteri 
de teren din anii 1980-1982 şi a reperării aerofotografice independente2 a aşezării fortificate de la punctul 
"Valea lui Voicu", săpăturile arheologice au început aici în 1982 şi au continuat cu intensitate variabilă, an de 
an3

• 

Aşezarea din punctul "Valea lui Voicu" se află pe malul drept al Dunării, pe versantul vestic al văii care 
dă şi numele obiectivului. Ea ocupă un promontoriu puternic erodat, astăzi de forma unui triunghi ascuţit cu 
vârful spre N, cu lungimea de cca. 300 m şi lăţimea maximă de cca. 100 m. Promontoriul este format din 
două platouri şi diferenţa de nivel dintre ele este de aproximativ 6 m. Torenţii şi alunecările de teren, iar mai 
apoi terasările pentru împădurirea zonei, au distrus cea mai mare parte a staţiunii, schimbându-i în bună 
măsură aspectul iniţial. În vechime, aşezarea era fortificată în zona de acces dinspre S, în dreptul fiecărui 
platou, cu câte un val de pământ şi şanţul de apărare adiacent; platoul de Nera apărat şi printr-un zid de 
piatră, înglobat în val. 

La cca. 250-300 m S-V de şanţul exterior există cel puţin 10 tumuli, dintre care opt complet aplatizaţi ne 
apar numai pe fotografiile aeriene; ei se află la S de drumul vicinal care duce spre staţiunea arheologică şi 
separă terenul agricol de cel silvic. 

Ceilalţi doi tumuli se observă încă la N aceluiaşi drum, în terenul silvic, mai puţin afectat (unul dintre ei 
este şi punctul geodezic). Este posibil ca tumulii în cauză să fie legaţi direct de existenţa aşezării. 

I. SECTOARELE CERCETATE 
Săpăturile de salvare au avut ca scop iniţial stabilirea stratigrafiei generale a staţiunii, a reperelor sale 

culturale şi cronologice. Pe platoul nordic a fost efectuată secţiunea I (devenită ulterior SI a) de 50 x 2 m 
(carourile 1-15 şi 1 N-1 ON), orientată aproximativ N-S (cu o abatere spre E 15· -195· ), în apropierea malului 
de V, foarte înalt şi abrupt. SI a secţionat parţial spre S sistemul defensiv al platoului, iar spre Na cuprins o 
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parte importantă din aşezare. Datorită adâncimii toarte mari a depunerilor arheologice, care în unele locuri 
depăşeşte 5 m, împiedicând efectuarea în deplină siguranţă a săpăturii, ca şi pentru dezvelirea în suprafaţă 
a unor complexe dinspre V, către râpă (a cărei continuă erodare le putea distruge în totalitate), secţiunea a 
fost lărgită în această parte până la malul abrupt. Pe măsură ce săpătura s-a adâncit, iar suprafaţa către 
malul amintit s-a lărgit, am efectuat alte secţiuni paralele cu SI a, la N şi zidul de incintă, respectiv SI b, SI c, 
SI d, cu martori pentru profil laţi de 0,50 m, între secţiuni. 

Cercetările din perioada 1982-1992 s-au concentrat mai ales în acest sector, care pare să fi fost unul 
dintre cele mai intens locuit ale aşezării. S-au identificat, astfel, nouă niveluri getice şi două niveluri 
hallstattiene de locuire. Concomitent, în anul 1987, a fost efectuată o săpătură de control pe platoul sudic 
(S11) de 30 x 2 m, pe aceeaşi direcţie cu SI a (15'-195').S-a urmărit, pe de o parte, obţinerea în perspectivă a 
unui profil axial unic pentru ambele platouri ale aşezării (perpendicular pe valul şi şanţul exterior, dinspre S), 
iar pe de alta, verificarea situaţiei arheologice a platoului sudic. În anul 1992 S11 a fost prelungită spre S cu 
încă 41 m, începându-se astfel, secţionarea valului şi a şanţului de apărare de aici4

• 

Paralel cu săpăturile întreprinse în SI a-d şi în S11, în anul 1989 a fost efectuată, tot pe platoul de N, o 
altă secţiune de sondaj - S11I - de 15 x 1,50 m. Aceasta a fost trasată perpendicular pe zidul de incintă, 
aproximativ N-S, cu o abatere spreV (352°-172°)5 plasată la extremitatea estică a platoului nordic; săpăturile 
au fost reluate în anul 1992, obţinându-se rezultate suplimentare faţă de prima campanie, în special în 
legătură cu stratigrafia zonei6

• 

li. STRATIGRAFIA AŞEZĂRII 
A. LOCUIREA GETICĂ 
Platoul de nord 
În sectorul cercetat prin SI a-d, toarte intens locuit, au fost identificate nouă niveluri getice de locuire, 

numerotate în ordinea descoperirii, de sus în jos. 
Nivelele I - III au fost prezentate succint într-un raport anterior7

, astfel încât nu considerăm necesar să 
revenim asupra lor. Reamintim doar că ele aparţin ultimei faze a locuirii de la "Valea lui Voicu", 
corespunzătoare sec. I a. Chr -începutul sec. Ip. Chr. 

Nivelurile IV - IX aparţin primei faze de locuire getică. Pe baza inventarului arheologic, în special a 
ştampilelor pe amfore apărute într-un număr toarte mare8

, această fază se datează intre cca. 280 a. Chr -
cca. 215 a. Chr9. 

Perioada corespunzătoare sec. li a. Chr. lipseşte de la "Valea lui Voicu". Întreruperea locuirii pe o durată 
de aproximativ un secol în acest punct, este suplinită de existenţa aşezării getice fortificate de la "Vadu 
Vacilor" aflată în amonte cu cca.800 m, tot pe malul Dunării şi a cărei existenţă se înregistrează tocmai în 
sec. li a. Chr. 

Descoperirile arheologice, mai ales cele din nivelul IV, au oferit şi indiciile care explică motivele 
abandonării aşezării de la"Valea lui Voicu" în penultimul deceniu al sec. III a. Chr. Aşa cum s-a mai arătat10 , 
sfârşitul violent al primei faze de locuire de la "Valea lui Voicu", încheiată cu nivelul IV, a avut loc datorită 
vreunuia dintre primele raiduri sud-dunărene ale bastarnilor de la sfârşitul sec.al III-iea a. Chr., după care a 
urmat mutarea locuitorilor la "Vadu Vacilor". După aproximativ un secol, locuirea se reia pe veche vatră de la 
"Valea lui Voicu" (dar se pare că numai pe platoul de N) corespunzătoare ultimei faze (în succesiune 
cronologică nivelurile III - I). 

Pentru nivelurile V - VIII, prezentate parţial în rapoartele preliminare anterioare 11
, vom adăuga doar 

unele date succinte, obţinute după finalizarea săpăturilor din zonă. 
Nivelul Veste foarte apropiat cronologic de nivelul IV, după cum o indică unele suprapuneri de locuinţe 

şi vetre. Densitatea de locuire pentru intervalul cronologic corespunzător nivelului amintit, pare să fi fost ceva 
mai slabă în această parte a aşezării. În afara complexelor prezentate în rapoartele anterioare, acestui nivel 
ii mai pot fi atribuite două gropi (nr.19, din SI c, caroul 1 N şi nr.22, din SI b, caroul 5), precum şi urmele unei 
padine de locuinţă(?) din lut galben, bătut (inSI b-c, carourile 4-5). În colţul de sud-est al padinei (?) se aflau 
un cuptor dezafectat (din care s-au observat părţi ale gardinei) şi un grup de pietre; spre colţul de nord-vest 
podina (?) prezenta urme de arsură şi lentile de cenuşă. 

Pentru nivelul VI săpăturile de după 1988 au pus în evidenţă, de asemenea, puţine complexe 
arheologice. De altfel, depunerile care aparţineau nivelurilor V - VII din jumătatea de S a secţiunilor SI a-d 
(carourile 1-6) erau puternic deranjate. Din această cauză chiar delimitarea nivelurilor s-a făcut cu 
aproximaţie, uneori doar în funcţie de adâncimile medii la care acestea au fost înregistrate în restul săpăturii. 

Reţinem că în suprafeţe corespunzătoare SI b-c, carourile 4-5, aproximativ în acelaşi perimetru unde în 
nivelul anterior apăruse podina(?) cu cuptorul dezafectat şi grupul de pietre, în nivelul VI s-au conturat, 
relativ clar, resturile unei alte padine cu mai multe zone de arsură, lentile de cenuşă, precum şi un cuptor cu 
vatră şi gardină. Cuptorul (desigur, altul decât cel care aparţinuse nivelului V), se afla la colţul de est al 
padinei, cu o mare lentilă de cenuşă în vecinătate. Umplutura nivelului VI din această zonă conţinea, intre 
altele, numeroase fragmente ceramice (inclusiv ştampile de amfore) oase de animale şi cenuşă. 

Nivelul VII este unul dintre cele mai bine reprezentate în aşezare. În anii 1989 - 1992, prin extinderea 
săpăturilor în zonele necercetate anterior (carourile 1-6 şi 1 N-3N ale secţiunilor I a-d) şi a înlăturării 
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martorilor pentru profil rezervaţi între secţiuni, s-au conturat mai clar complexele corespunzătoare acestui 
nivel. Reţinem că, datorită pantei accentuate a terenului, în apropierea zidului el apare la adâncimea de cca. 
-5 m faţă de nivelul actual, iar în alte zone numai la -2,95" -3 m. S-a încheiat cercetarea clădirii de mari 
dimensiuni12 descoperită în SI a-c, carourile 3N-7N, dar care continuă încă la E (sub mal); s-au descoperit 
părţi de pereţi din lipitură arsă, alte dărâmături masive arse, precum şi numeroase materiale arheologice 
(askoi pictaţi, lagynoi, kantharoi, un unguentar, fragmente de amfore, vase locale, obiecte de fier, oase de 
animale etc.). 

Tot în acest nivel a fost cercetat şi un bordei cu un bogat material autohton şi elenistic. Bordeiul, aflat în 
SI b-c, carourile 4-6, avea forma ovală, cu dimensiunile de aproximativ 5 x 2,50 m; se păstra doar pe 
adâncimea de 0,60 m. În interior au apărut, între altele, o dărâmătură masivă şi spice carbonizate in situ, 
dispuse pe o suprafaţă bine conturată, de cca. 0,35 x 0,50 m, în vecinătatea căreia apare şi o arsură. Din 
umplutura bordeiului provin, între altele, o oală borcan cu brâul alveolat dispus în ghirlandă, un vas getic 
miniatural, doi kantharoi elenistici, un bol attic semiglobular, un unguentar, o toartă de amforă ştampilată de 
Rhodos (producător Kreontos). Bordeiului îi aparţin şi două gropi (nr. 39-40). Materialul autohton şi elenistic 
din bordei şi din alte gropi care i-au aparţinut, inclusiv ştampile şi amforice de Sinope şi Rhodos, îi asigură o 
datare unitară, completând încadrarea cronologică timpurie stabilită anterior pentru alte complexe ale 
nivelului VII (cca. 260-250 a. Chr). 

Tot acestui nivel îi aparţine şi o altă locuinţă-bordei, apărută în SI a, carourile 2-3, din care s-a putut 
cerceta doar o mică parte, de cca. 2,75 x 1,20 m (restul bordeiului intră sub malul de E). S-a păstrat doar pe 
o mică adâncime, între -5 -5,35 m de la nivelul actual; bordeiul a tăiat parţial, la capătul său de N, o vatră 
corespunzătoare nivelului Vlll 13

• 

Nivelului VII îi corespunde, de asemenea, o podină de locuinţă aproximativ ovală, de cca. 5,40 x 4,60 m 
de pământ brun-gălbui, parţial arsă sau numai pigmentată cu arsură, descoperită în SI c-d, carourile 1-4. Era 
străpunsă de două gropide animale, iar sub marginea de E se afla o groapă hallstattiană (nr. 41 ). Resturi de 
dărâmături arse au apărut şi în SI a, caroul 7, din zona lor recuperându-se, între altele, un unguentar şi o 
statuetă elenistică. Acestui nivel i-au putut fi atribuite mai multe gropi, între care o menţiune aparte se 
impune pentru groapa nr.30. Ea avea partea superioară cilindrică şi fundul bombat, diametrul gurii de 0,80 
m, diametrul maxim de 1,60 m şi adâncimea totală de 1,80 m; conţinea pietre, cenuşă, cărbune, puţine oase, 
fragmente ceramice, precum şi o amforă de tipul Sinope ştampilată şi alte trei ştampile sinopeene. 
Complexele descoperite, ca şi materialele recuperate, întregesc imaginea nivelului VII getic de la "Valea lui 
Voicu", cel mai bine reprezentat până acum în întreaga aşezare şi căruia îi aparţin mai multe locuinţe (de 
suprafaţă sau bordeie), gropi, arsuri, precum şi un bogat material arheologic autohton şi elenistic. 

Nivelul VIII a fost determinat clar din punct de vedere stratigrafic. Adâncimea lui variază între cca. 3,40 
m spre capătul de N al secţiunii şi 5,50 m spre zid. În zona relativ restrânsă cercetată până acum nu i s-a 
putut atribui cu certitudine nici o locuinţă. Reţinem totuşi, o groapă din SI d, carourile 1-1 N, de dimensiuni 
mai mari (cca. 3,70 x 1,70 m), parţial păstrată, care putea fi, eventual, un bordei. În apropierea zidului, nivelul 
VIII era marcat de o aglomerare de multe pietre, pământ ars, oase de animale şi fragmente ceramice, 
inclusiv partea superioară a unei amfore şi torţi ştampilate. Aglomerarea amintită a fost surprinsă mai clar în 
SI a, pe o zonă de cca. 2,85 x 2 m. Reamintim că acestui nivel îi aparţine şi vatra fragmentară din SI a, 
carourile 1-2, tăiată parţial de bordeiul nivelului Vll 14 precum şi câteva gropi (nr. 32, 35, 53). Apariţia în nivelul 
VIII a unor ştampile sinopeene, relativ timpurii, din grupa a IV-a şi a primelor ştampile specifice grupei 
comune V-VI, ca şi a pieselor rhodiene timpurii, ilustrează vechimea mai mare a acestui nivel getic faţă de 
nivelurile superioare. 

Nivelul IX a fost observat numai stratigrafic în câteva puncte ale zonei cercetate; existenţa lui va trebui 
verificată princer cetări viitoare. 

După cum am menţionat mai sus, la extremitatea estică a platoului de N, perpendicular pe zidul de 
incintă a fost efectuată secţiunea III. În această zonă au fost surprinse numai niveluri de locuire din sec. III a. 
Chr. Lipsa nivelurilor din sec. I a.Chr. se explică atât prin corodarea naturală a terenului în zonă, cât, poate şi 
printr-o mai slabă locuire a acestei porţiuni în perioada amintită 15

. Deoarece, în anul 1989, stratul arheologic 
din SI11 nu fusese epuizat, în anul 1992 săpătura de aici a fost reluată. S-a constatat că sub locuinţa cu 
cuptor apărută în zona centrală a secţiunii, urmează un strat arheologic brun-roşcat sau brun-gălbui, 
cenuşos, cu foarte puţine fragmente ceramice şi cărbune. Acestuia îi aparţin trei gropi (nr.50,51, 52), fără 
alte complexe reprezentative. 

Platoul de sud 
Pe platoul de S stratul arheologic are o grosime de cca. 0,80-1 m (inclusiv vegetalul actual), iar locuirea 

getică aparţine exclusiv sec. III a. Chr. În S11, carourile 4-5, s-au descoperit resturile unei locuinţe de 
suprafaţă, cu pereţii arşi - dovada reprezentând-o numeroasele bucăţi masive de chirpic cu amprente de 
nuiele. În carourile 16-17 ale aceleiaşi secţiuni, sub marginea de Na valului de apărare, au apărut resturile 
unei podine de lut; aceasta a aparţinut unei alte locuinţe, suprapusă parţial de mantaua valului. Reţinem şi 
descoperirea unui număr relativ mare de gropi, în cea mai mare parte tot getice. Materialele arheolâgice 
diverse (ceramică, topoare-ciocan de piatră, trecătoare sferice), din Bronz şi Hallstatt, dovedesc o locuire 
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sporadică (?) a platoului sudic şi în aceste perioade. De altfel, câteva gropi, dintre care unele apărute chiar 
sub val, conţineau în exclusivitate material hallstattian sau de tip Coslogeni. 

8. LOCUIREA HALLSTATTIANĂ16 

S-au identificat două niveluri hallstattiene, evidenţiate atât stratigrafic, cât şi prin aglomerări de pietre, 
oase, fragmente de vase (parţial intregibile) şi gropi. Vestigiile hallstattiene nu au acoperit întreaga zonă 
cercetată de pe platoul de N, ci se grupează doar într-un sector restrâns, dispus aproximativ longitudinal pe 
direcţia N-V S-E a aşezării, cu lungimea de cca.30-32 m şi lăţimea cuprinsă intre 2-4 m. Acest sector pare să 
fi fost în vechime mai adânc decât zonele învecinate, reprezentând o mică viroagă longitudinală, poate chiar 
amenajată artificial, ca un şanţ. Din această cauză nivelurile hallstattiene au fost acoperite de un strat 
compact, relativ gros, de pământ maroniu sau maroniu-vineţiu şi care - cu foarte rare excepţii - nu conţine 
materiale arheologice; acest strat marchează un hiatus intre locuirea hallstattiană şi cea getică. Cele două 
niveluri hallstattiene n-au putut fi delimitate clar intre ele pe întreg sectorul cercetat, deoarece uneori ele se 
prezintă sub forma unui singur strat, de aceeaşi culoare şi consistenţă. 

Nivelul hallstattian superior (I, în ordinea descoperirii), a fost evidenţiat de existenţa unor aglomerări de 
pietre, oase, ceramică. Lui ii aparţin, de asemenea, 11 schelete de animale, cele mai multe în conexiune 
anatomică. Scheletele de animale s-au descoperit şi în două gropi (nr.41 - în care apar şi oase umane - şi în 
nr.48). Tot în acest prim nivel hallstattian s-au găsit şi alte oase izolate de animale, precum şi câteva oase 
umane, intre care un maxilar şi două cranii. Toate scheletele de animale şi oasele umane izolate s-au 
descoperit pe o suprafaţă relativ restrânsă, cu o lungime de 12-13 m şi lăţimea de 2-2,20 m; doar groapa 
nr.48, cu scheletul deranjat al unui animal, se afla la cca. 5 m spre S de zona cu depuneri compacte. Între 
oasele scheletului li de animal s-a descoperit un buton de bronz; celelalte schelete erau fără inventar 
arheologic. Tot acestui nivel i-au aparţinut şase gropi (nr.41, 43, 44, 45, 46, 48) dintre care trei cu schelete 
umane (nr.41 - cu două schelete, intre care unul de copil, precum şi un schelet de animal - nr.43 şi 44); 
groapa nr.46 conţine o depunere umană parţială (un picior uman în conexiune anatomică, uşor îndoit, un os 
al bazinului şi câteva vertebre). În toate cazurile, defuncţii au fost aşezaţi ghemuiţi în gropi. Alături de ei au 
mai apărut uneori oase de animale şi fragmente ceramice, o fusaiolă (în groapa nr.46), iar peste ei, 
câteodată, pietre (în groapa nr.44). Toate gropile cu schelete umane erau în formă de clopot. 

Nivelului hal/stattian inferior (li, în ordinea descoperirii), ii aparţin mai puţine complexe arheologice: un 
bordei(?) oval, o vatră fragmentară, mai multe aglomerări de fragmente ceramice şi pietre, precum şi o 
groapă în formă de clopot (nr.49). 

Gropile cu schelete umane de la Satu Nou, ca şi celelalte oseminte umane apărute tot în contexte 
nefunerare, nu sunt înmormântări obişnuite. Probabil, ele au aparţinut unor indivizi care nu puteau fi trataţi 
după rituri şi ritualuri comune; faptul se datorează, fie unor restricţii religioase sau de altă natură, fie 
eventual, chiar practicării unor sacrificii umane rituale. Spaţiul aşezării de la "Valea lui Voicu" în care 
întâlnim, atât gropi cu depuneri umane, cât şi sacrificii şi înhumări de animale, poate fi considerat drept o 
zonă sacră a comunităţii hallstattiene de aici. 

Din punct de vedere cronologic, cele două niveluri hallstattiene de la Satu Nou au avut următoarea 
succesiune: 

- nivelul hallstattian inferior (li, în ordinea descoperirii), corespunde evoluţiei timpurii a aşezării, din faza 
Babadag I, în care se semnalează şi unele prezenţe mai numeroase de tip Coslogeni; acest nivel evoluează 
parţial şi în Babadag li; 

- nivelul hallstattian superior (I, în ordinea descoperirii), corespund unei perioade care începe în faza 
Babadag li şi continuă, în mare măsură, în Babadag III; materialele de tip Coslogeni din acest nivel, ca şi din 
stratul hallstattian comun, mai puţine, puteau fi purtate din nivelul inferior. 

III. SISTEMUL DE FORTIFICAŢIE 
Ambele platouri ale aşezării erau apărate de valuri cu şanţurile adiacente. 
Fortificaţia platoului de nord 
Pentru a oferi sistemului defensiv eficienţa dorită a fost acordată o atenţie deosebită fortificaţiei de pe 

platoul de N, cel mai intens locuit. S-a construit iniţial un zid lat de 1,90 - 2 m, care în zona secţionată de noi, 
respectiv în SI a, se păstrează pe o înălţime de peste 4 m. La baza zidului, de ambele părţi, pe o lăţime de 
cca. 5 m spre S şi 3 m spre N, se află un strat masiv, compact, de piatră şi lut, gros de aproximativ 0,60 -
0,80 m. Masa compactă de lut şi piatră (mai ales gresie locală, uneori şi bolovani de calcar), a fost întărită 
prin foc, ajungându-se la înroşirea parţială a pietrelor şi a argilei. Scopul acestui strat masiv de piatră şi lut, 
care practic îmbrăca baza zidului pe ambele feţe, era probabil de a-i asigura rezistenţa şi a-l împiedica să se 
clatine într-o directie sau alta. Cu toate acestea, datorită alunecărilor de teren care au afectat întregul platou, 
mai ales pe direcţia N-NV, spre Dunăre, zidul este mult înclinat, aproape în pericol de prăbuşire. În secţiunea 
SIII s-a surprins capătul de E al zidului, dar aici se mai păstra doar baza lui, pe o înălţime de cca. 0,50 - 0,60 
m (respectiv cu 2-4 asize). Zidul are şi aici o lăţime similară, de 2 m; porţiunea păstrată era construită din 
lespezi de calcar şi gresie, suprapuse sau alăturate fără emplecton şi consolidate cu lut. Şi aici s-a constatat 
că sub baza zidului de incintă, dar numai pe latura de N - respectiv către zona locuită a aşezării - apare o 
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aglomerare de pietre şi lut ars, asemănătoare celei din SI a, dar cu mult mai mică (groasă de cca. 0,60 m şi 
lată tot de 0,60 m) 17

• 

Pentru a obţine date cât mai precise privind sistemul de construcţie a zidului, în anul 1992 am început 
secţionarea lui în zona SI a. S-a constatat că din punct de vedere constructiv, el prezintă două faze 
distincte. Cercetarea nefiind încheiată, nu putem preciza dacă cele două faze sunt diferite şi din punct de 
vedere cronologic, ori ilustrează doar etapele constructive ale unuia şi aceluiaşi zid. În faza superioară 
(respectiv faza a li-a), zidul prezintă două paramente din bolovani nefasonaţi de calcar sau lespezi de gresie; 
emplectonul era reprezentat de un pământ cenuşos sau gălbui, amestecat cu pietre de dimensiuni mici şi 
mijlocii, printre care apar uneori şi fragmente ceramice. Se observă, totuşi, o anumită grijă pentru ai se 
asigura zidului o formă relativ regulată; între bolovanii masivi ai paramentului s-au încastrat pietre mai mici, 
pentru a-l uniformiza şi consolida. Mai jos, la cca. 0,60 - 0,80 m de partea superioară a zidului, emplectonul 
era mult mai compact, realizat din pietre de diferite dimensiuni (tot bolovani de calcar şi lespezi de gresie). 

Paramentele fazei constructive mai vechi (faza l-a) au fost realizate mai îngrijit, utilizându-se lespezi de 
gresie de forme regulate, cu grosimi apropiate între ele sau grupate câte două, pentru a avea aceleaşi 
grosimi cu cele întregi. În această fază bolovanii de calcar s-au utilizat mai puţin. Ca liant s-a folosit lutul 
galben. Emplectonul era reprezentat tot din lespezi şi bolovani de mai mici dimensiuni, având ca liant lutul 
galben, tasat. În anumite zone emplectonul era ars, asigurând o duritate deosebită liantului. Nu lipsesc nici 
unele porţiuni de zid în care emplectonul folosea ca liant un pământ cenuşos şi sfărâmicios, aproape 
pulverulent. Constatăm, deci, că emplectonul n-a fost realizat unitar; cu cât ne apropiem de bază el este tot 
mai compact. Din punct de vedere constructiv faza veche a zidului din zona secţionată este asemănătoare 
segmentului de zid din Sili, ceea ce dovedeşte că acesta din urmă s-a păstrat parţial, numai pentru faza sa 
veche. 

Constatându-se - probabil la scurtă vreme - că datorită înclinării accentuate spre N şi pericolului de 
prăbuşire, zidul este mai puţin eficient decât s-a contat iniţial, într-o a doua fază a fortificării platoului de N, 
locuitorii aşezării au realizat valul de apărare (care a încadrat şi zidul) şi şanţul adiacent. În această fază, 
valul a acoperit creasta zidului; marea cantitate depiatră alunecată peste nivelul superior de locuire (nivelul I) 
sugerează faptul că distrugerea, în cea mai mare parte avalului, a antrenat şi blocurile de piatră ale zidului 
înglobat în val în ambele direcţii: o parte peste aşezare, iar o alta în şanţul de apărare, transformat de torenţi 
şi alunecările de teren într-o veritabilă viroagă. 

Valul era consolidat la partea superioară, către şanţul de apărare, unde exista pericolul de alunecare, cu 
grupuri de pietre dispuse ca o veritabilă "armătură". În această parte, rambleul propriu-zis al valului, era 
realizat din straturi de pământ galben, scos din şanţul de apărare, intercalate cu alte straturi de pământ brun
cenuşos, amestecat cu pietre şi numeroase materiale arheologice (între care fragmente ceramice de tip 
Babadag, getice şi elenistice din sec. III a. Chr.). La N de zid, respectiv către aşezare, rambleul valului a fost 
realizat cu pământ, provenit, în mare parte, din depunerile arheologice anterioare, care conţineau fragmente 
ceramice, pietre, lipitură arsă, cărbune, cenuşă şi o cantitate mai mică de pământ galben, depus în straturi 
succesive. Din punct de vedere cronologic, atât zidul cât şi valul care-l înglobează, aparţin celei mai vechi 
faze de locuire getică, respectiv sec. III a. Chr. Baza zidului se află la un nivel inferior unora dintre nivelurile 
arheologice ale sec. III a. Chr. Sub mantaua valului, aproape lipit de zid, a apărut un cuptor "in situ" 
corespunzător nivelului V, care suprapune masa compactă de pietre de la baza zidului; existenţa lui 
sugerează faptul că în acea vreme zidul nu era încă înglobat în val. 

Fortificaţia platoului de sud 
În anul 1992 s-a început secţionarea valului exterior al aşezării şi a şanţului de apărare adiacent. 
S-a constatat că la partea superioară, spre platou, valul era consolidat cu grupuri de pietre, utilizate ca 

armătură. Lăţimea la bază a valului este de cca. 13,50 - 14 m, iar înălţimea în sectorul cercetat, calculată de 
la nivelul superior al vegetalului antic, este de 2,50 m. Există însă porţiuni, cu o înălţime mai mare a valului, 
de peste 4 m. 

Umplutura valului apare în profil sub forma unor lentile oblice, de pământ galben-brun, brun-cenuşiu sau 
galben, dispuse succesiv, pe măsură ce în vechime săpătura se adâncea în şanţul de apărare. În val au 
apărut fragmente ceramice autohtone şi elenistice, între care şi unele ştampile de amfore (un gât de amforă 
de tipul Heraclea Pontică, cu numele Gerontos şi o toartă Sinope cu ştampila ştearsă). Sub mantaua valului, 
pe toată lungimea sa, apare foarte clar stratul vegetal antic, gros de cca. 20-25 cm. Pe acest strat au apărut, 
între altele, o toartă de amforă neştampilată de tipul Heraclea Pontică şi alte fragmente de amfore, care 
sugerează un terminus post quem pentru momentul construirii valului. Se poate aprecia că fortificarea 
exterioară a aşezării (prin şanţ şi val de apărare) s-a realizat în sec. 111, fără a putea însă preciza când 
anume. Reţinem, de asemenea, că sub vegetalul antic apar frecvent şi fragmente ceramice de tip Babadag 
şi Coslogeni. De asemenea, vegetalul antic acoperea, în sectorul cercetat, mai multe gropi (mai ales 
hallstattiene), cu puţin material arheologic. Este sigur că în bronzul târziu - hallstattul timpuriu, platoul a fost 
locuit în zona viitorului val şi şanţ de apărare, dar nu ne putem da seama, deocamdată, de intensitatea 
locuirii; este cert că sub vegetalul antic, în zona secţionată, nu apare nici un nivel arheologic, ci loess-ul 
steril, străpuns de gropile amintite. 

Cercetarea şanţului de apărare nu a fost încheiată în 1992. La partea superioară el are în prezent o 
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lăţime de cca. 24-25 m, dar în vechime era mai îngust cu cca. 6-8 m; erodarea continuă a malurilor, 
accentuată mai ales după anii '70, când zona a fost terasată pentru împădurire, a modificat forma iniţială atât 
a valului, cât şi a şanţului de apărare. 

Din cele prezentate mai sus constatăm o atenţie deosebită acordată de locuitori fortificării davei de la 
"Valea lui Voicu". Foarte probabil ea aparţine unei categorii de aşezări răspândită larg în spaţiul locuit de 
geto-daci, de tipul "promontoriu"sau "pinten barat". În cazul în care cercetările arheologice viitoare vor dovedi 
că valul exterior ar fi apărat dava şi pe latura de E, aşa cum consideră autorul fotografiei aeriene 18

, am putea 
spune, eventual, că aşezarea a fost fortificată în mod asemănător şi spre V, zonă care a fost distrusă 
complet de alunecările de teren. 

Continuarea şi extinderea cercetărilor vor aduce, cu siguranţă, elemente noi privind evoluţia importantei 
aşezării de la Satu Nou. 

1. O repertoriere succintă a celor mai importante descoperiri la M. lrimia, N. Conovici, în Thraco-Dacica, 
10, 1989,p.115-116 şi n.1-11. 

2. De către A.S. Ştefan, tot în 1982, pe baza unor înregistrări făcute înainte şi după debutul săpăturilor. 
3. Principalele rezultate ale campaniilor din perioada 1982 - 1992 la M. lrimia, N. Conovici, op.cit., 

p.115-154; idem. în Pontica, 23, 1990, p.81-96; N. Conovici, M. lrimia, în Dacia, NS, 35, 1991, p.136-176; N. 
Conovici, în SCIVA, 43, 1992, 1, p.3-14; M. lrimia, N. Conovici, în Pontica, 26, 1993, p.51-114. 

4. În anii 1994-1995 Sfi a fost prelungită spre S cu încă 7 m, pentru cercetarea parţială şi a platoului 
exterior aflat la S de şanţul de apărare, ajungând astfel la 78 m carourile 1-39); prelungindu-se în anul 1995 
şi spre N cu alţi 14 m (carourile1N-7N), pentru ca în perspectivă, întregul platou de Sal aşezării să fie 
secţionat, iar situaţia arheologică de aici, să fie corelată cu cea de pe platoul nordic, SII are deocamdată 92 
m. 

5. intre SI, care cade oblic pe zid şi SIif, perpendicular pe acelaşi zid, este deci un unghi de 23·. 
6. Rezultatele săpăturii din 1989, efectuate în SIif, prezentate succint de M. lrimia, N. Conovici, în 

Pontica, 23, 1990, p.86-88. 
7. M. lrimia, N. Conovici, în Thraco-Dacica, 10, 1989, p.120-121 şi fig. 5-7. 
8. Celor 337 ştampile pe amfore descoperite până în anul 1989 şi publicate (cf. N. Conovici, M. lrimia, 

Dacia, N.S., 1991, loc.cit.), li se adaugă alte peste 100 de exemplare apărute până în 1995, aflate în studiu. 
9. N. Conovici, M. lrimia, op.cit., în special precizările de la ştampilele nr. 60 şi 320. 
10. N. Conovici, în SCIVA, 43, 1992, 1, p.3-14. 
11. M. lrimia, N. Conovici, în Thraco-Dacica, 10, 1989, p.122-125 şi fig. 9, 10, 11; idem, în Pontica, 23, 

1990, p.81-86. 
12. idem, în Thraco-Dacica, 1 O, 1989, p.123-125 şi fig. 11. 
13. aflată la adâncimea de 4,80 m; M. lrimia, N. Conovici, Pontica, 23, 1990, p.84 şi fig. 3, 4. 
14 idem. 
15. ibidem, p.36. 
16. Descoperirile hallstattiene au fost prezentate pe larg de M. lrimia, N. Conovici, în Pontica, 26, 1993, 

p.51-114. 
17. În raportul din 1989, cf. Pontica, 23, 1990, p.88, am înregistrat eronat că aglomerarea de pietre şi de 

lut ars de la baza zidului ar lipsi complet în sectorul cercetat din SIif. Reluarea cercetării în 1992 ne-a dovedit 
că aglomerarea, deşi mult mai mică, există. Facem aici cuvenita rectificare. 

18. A. Simion Ştefan, Photo lnterpretation. lmages aeriennes et spatiales, 25, Paris, 1986, 1-2, fasc.5 
(p.13 şi 55, fig.1 O). 

59. SĂBĂOANI, Jud. Neamţ; Vasile Ursachi, Domniţa Hordilă, Muzeul de Istorie Roman 

în anii 1988 - 1989 s-au efectuat săpături la punctul numit "La Cruci" sau "La Bisericuţă" în trei zone 
diferite, depistându-se mai multe aşezări din epoci diferite. 

Aşezarea neolitică, sondată printr-o secţiune de 60 x 2 m, pe terasa superioară a Siretului, într-o zonă 
care domină întreaga vale a acestui râu, are doar un singur nivel de cultură materială care aparţine fazei A a 
culturii Cucuteni. Cele mai multe urme recoltate cu prilejul săpăturilor constau din fragmente ceramice. 
Secţiunea aceasta a avut ca scop şi verificarea întinderii aşezării medievale. 

Alte trei secţiuni trasate la sud-est de cea amintită, au avut drept rezultat depistarea unei succesiuni de 
aşezări. 

Cele mai vechi urme din această zonă, datează din sec. 11-111, din perioada corespunzând provinciei 
romane Dacia, aparţin populaţiei carpice şi constau dintr-o locuinţă de tip adâncit, un cuptor de copt pâine 
sau încălzit şi 6 gropi menajere şi de provizii. Atât stratul de cultură materială cât şi complexele amintite au 
dat la iveală un frumos şi interesant material arheologic, care constă, mai ales, din ceramică, unelte, obiecte 
de podoabă şi diverse ustensile, care ne dau posibilitatea reconstituirii multor elemente de viaţă a acestei 
populaţii. Multe din aceste obiecte sunt întregi sau întregibile. 
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De o deosebită importanţă sunt cele două locuinţe adâncite, fiecare din ele cu câte un cuptor în interior, 
construit din pământ şi pietre, care aparţin sec. VI - VII şi se suprapun pe stratul nivelului dacic. Alături de 
acestea, a fost surprins şi nivelul de locuire din această perioadă, ceea ce demonstrează întinderea locuirii şi 
în această zonă, cunoscând faptul că aşezarea a fost surprinsă începând cu anul 1967, la cca. 1 km N de 
acest punct. 

Cel de-al treilea punct al săpăturilor îl constituie zona aşezării medievale - vatra veche a satului 
Săbăoani. 

Cercetările au dezvelit o locuinţă adâncită aparţinând sec. VII - VII. Această locuinţă, destul de mare. în 
formă rectangulară, cu urme de pari care susţineau acoperişul, avea în interior un cuptor de gătit sau 
încălzit, păstrat aproapeîntreg, care ne-a dat posibilitatea obţinerii unor importante date privind locuitorii 
acestei perioade. Inventarul locuinţei este destul de bogat şi interesant. Cu această ocazie s-a putut 
semnala şi un nivel de locuire din această perioadă, în zona aşezării feudale, ceea ce constituie un 
important element privind continuitatea de viaţă pe aceste meleaguri, a unei populaţii destul de numeroase, 
într-o perioadă destul de puţin cercetată şi cunoscută. 

În cel de-al treilea sector, chiar la punctul "La Cruci" sau "La Bisericuţă", cercetările au urmărit trei 
probleme: 

a) satul medieval; 
b) necropola medievală; 
c) biserica din piatră, atribuită documentar Margaretei Muşata. 
Cercetările întreprinse în acest sector au surprins o continuitate de locuire din perioada dacică până în 

epoca feudală, pentru ultima perioadă surprinzându-se aşezarea şi necropola şi limitele lor pe direcţia S-V. 
În afara nivelului feudal au fost surprinse mai multe complexe: locuinţe, gropi menajere, cuptoare şi conducta 
de apă. 

Cele trei locuinţe sunt adâncite de formă oarecum ovală sau rectangulară, una având intrarea sub formă 
de gârlici. Aveau podeaua simplă, bine bătătorită, fără lutuire, iar sistemul de încălzire se realiza cu ajutorul 
pietrelor masive sau a sobelor. Inventarul ce constă din fragmente ceramice sau vase întregibile, catarame, 
cuţite, monede, datează aşezarea în st. sec.XIV până în sec. XVII. 

În zona aşezării au fost surprinse două gropi menajere de formă circulară, din interiorul cărora provine o 
cantitate destul de mare de fragmente ceramice, câteva vase întregibile, cuţite, cuie şi un tezaur constituit 
din 43 monede reprezentând şilingi polonezi şi lituanieni. 

De asemenea, cum s-a mai amintit, a fost surprinsă şi conducta de apă medievală ce deservea 
localitatea, care la st. sec.XVI şi începutul celui următor a fost folosită drept groapă menajeră. 

Săpăturile efectuate au surprins limitele de V-SV şi E-NE ale necropolei medievale, ce se întindea pe 
aproximativ 50 m şi s-au dezvelit 836 morminte, din care, o mare parte deranjate sau reînhumate, fapt ce se 
datorează suprafeţei limitate folosite pentru înmormântări, ca şi demantelării bisericii şi deranjării mormintelor 
din acest perimetru. 

Înhumaţii creştini aparţinând diferitelor categorii de vârstă (copii, tineri, adulţi) sunt îngropaţi pe spate, 
orientaţi E-V, cu braţele pe piept, iar la copii de-a lungul corpului. 

Excepţie face mormântul 257 care este invers orientat faţă de celelalte, plasat în zona altarului bisericii 
din piatră, fapt ce demonstrează că avem de-a face cu un prelat catolic (misionar), lucru demonstrat şi de 
crucea argintată - de tip gotic - găsită pe piept. Inventarul mormintelor, sărac în general, constă din obiecte 
de podoabă şi vestimentaţie şi obiecte cu caracter funerar: nasturi, catarame, diademe, ţesături cu fir 
metalic, mărgele, potcoave de la încălţări sau ace, ace de văl, monede, medalioane cu caracter religios. 

Alt obiectiv al cercetării a fost descoperirea bisericii amintită de misionarii catolici ca fiind construită de 
doamna Margareta Muşata. Această biserică avea fundaţia lată de 0,90 m, iar adâncimea ei varia de la 0,50 
m în faţa intrării, depăşind 2 m în zona altarului, deoarece terenul era în pantă. Construcţia era prevăzută cu 
contraforturi - 5 în interior şi 8 în exterior - din care doi plasaţi oblic în faţa intrării, care asemeni sacristiei de 
pe latura de N asigură echilibru acestui edificiu. Biserica (18 x 7,5 m) avea absida altarului hexagonală şi o 
pictură murală în frescă la interior. Săpăturile au surprins mai multe faze de refacere a ei. 

După demantelarea ei în condiţii necunoscute, a fost ridicată o biserică mai mică cu fundaţie din piatră 
de râu, prevăzută şi ea cu contraforturi. Şanţul fundaţiei avea lăţimea de 0,35 m, iar adâncimea de 0,30 -
0,35 m, iar pereţii construiţi din lemn după cum demonstrează cantitatea mare de cuie descoperite. 

Un al patrulea punct în care s-au făcut cercetări în perioada anilor 1983 - 1992 a fost cel denumit de 
localnici "La lzvoare"sau "La Pârâu". 

Aici cercetarea a pus în evidenţă mai multe niveluri de locuire începând cu epoca neolitică, epoca 
bronzului, prima epocă a fierului, epoca dacică, sec. VI - VII şi epoca feudală. Alături de materialele ceramice 
care aparţin acestor epoci, s-au descoperit şi două morminte de inhumaţie. Faptul că nu s-a găsit nici un 
obiect de inventar la ele, iar din punct de vedere stratigrafic era foarte greu de stabilit din ce strat pornesc 
gropile lor, cele două morminte nu au putut fi datate la vremea când au fost descoperite, respectiv în 
campania anului 1966. 

În ultimul timp, respectiv în 1990, odată cu accelerarea procesului de distrugere a acestor zone, prin 
rupturile repetate şi micşorarea suprafeţei de cercetare, am reluat cercetările, descoperind în prima 
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campanie din 1990 trei morminte de inhumaţie, dintre care, unul cu inventar specific sec. IV p. Chr. Aceste 
rezultate au impus continuarea cercetărilor în anii următori, descoperindu-se, până în campania anului 1992. 
mai multe morminte de incineraţie şi inhumaţie, unele cu un inventar destul de bogat, care datează 
necropola la sfârşitul sec. IV p. Chr. şi începutul celui următor. 

60. SĂVÂRŞIN, Jud. Arad; Mircea Barbu, Peter Hugel, Pascu Hurezan, Muzeul judeţean Arad 

Staţiunea arheologică este situată la sud-vest de localitate, la 500 m nord de actualul mal al Mureşului, 
pe un bot de deal. Locul este cunoscut de localnici sub denumirea de "Cetăţuia" (cetăţeaua) sau 
"Czukorhegy" (Dealul de Zahăr), cea din urmă denumire provenind de la roca de culoare gălbui roşiatică, 
extrem de friabilă din care este constituit dealul. 

Cercetările arheologice începute în 1979 s-au concentrat în zona acropolei şi în zona de la poalele 
dealului. 

I ACROPOLA 
Un platou de cca. 0,25 ha unde s-au descoperit vestigii din epoca bronzului şi vestigii dacice, s-a 

identificat o aşezare Coţofeni din care au fost cercetate două semibordeie: au fost surprinse podinile 
acestora, dărâmăturile provenind de la pereţii de chirpic şi vetrele de foc. Bogatul material ceramic indică o 
locuire intensă distrusă printr-un incendiu puternic. 

Cele mai multe urme de locuire provin din a doua epocă a fierului şi aparţin civilizaţiei dacice. 
FORTIFICAŢIA. Este de tip "promontoriu barat", platoul oval cu dimensiunile de 70 x 35 m fiind fortificat 

numai pe latura de est cu un şanţ (1=2 m, adâncime 8 m) şi un val de pământ. În imediata vecinătate a 
dealului, unde se află fortificaţia dacică, au fost descoperite blocuri de piatră sumar fasonate care ar putea 
proveni de la paramentul zidului de incintă (piatră cu lut). 

Cronologic, fortificaţia se încadrează intre sec. li a. Chr. şi începutul sec. li p. Chr., distrugerea ei fiind 
pusă în legătură cu războaiele daco-romane. 

În interiorul fortificaţiei, pe lângă nivelul Coţofeni, au fost identificate două niveluri de locuire dacice, cu o 
grosime variind intre 0,40 - 0,60 m. Celui de al doilea nivel, mai bine reprezentat, ii aparţin două locuinţe de 
suprafaţă. 

Urme de arsură apar în ambele niveluri; în cel de al doilea nivel s-a conturat un strat de arsură, gros de 
15 cm, constând din lemn carbonizat, cenuşă şi chirpic. 

Relativa sărăcie a materialului arheologic cât şi grosimea mică a stratului de locuire indică o folosire 
temporară a fortificaţiei. 

li AŞEZAREA 
În dezvoltarea aşezării pot fi disociate mai multe faze de evoluţie. Faza I. La începutul sec. IV a. Chr. pe 

malul nordic al Mureşului s-a dezvoltat o aşezare compusă din locuinţe de tip bordei şi o necropolă de 
incineraţie. Faza li poate fi datată în perioada sec. III - li a. Chr. Pe parcursul ei aşezarea s-a extins spre NE 
cuprinzând locuinţe semiadâncite şi un număr redus de locuinţe de suprafaţă. Faza III corespunde maximei 
întinderi a aşezării, care acum înconjoară dealul. Locuinţele de suprafaţă sunt amenajate pe terase artificiale 
tăiate în pantele dealului. La limita dintre fazele li şi III se situează construirea platformelor din piatră de 
carieră descoperite în sectorul SE. Atât fortificaţia, cât şi aşezarea vor fi distruse intimpul războaielor daco
romane. Trebuie amintit, că la doar 1 O km de Săvârşin, a fost construit un burgus roman (Bulci). 

li.A. Locuinţele. La Săvârşin au fost descoperite trei tipuri de locuinţe: bordeie, semiadâncite şi de 
suprafaţă. Bordeiele sunt specifice fazei I (au fost dezvelite opt), au formă rectangulară cu pereţii uşor 
curbaţi spre exterior. Adâncimea lor nu depăşeşte -1,25 miar suprafaţa este de 2,5 x 3 m în medie. Aceste 
locuinţe constau dintr-o singură încăpere, fără podină amenajată special şi fără vetre de foc. Locuinţele 
semiadâncite nu pătrund mai mult de 0,5 m în pământ. Ele sunt de formă rectangulară având dimensiuni de 
2,20 (3,30) x 2,90 (1,50) m şi podini lustruite. Vetre de foc au fost descoperite în interiorul a 11 locuinţe din 
cele 13 cercetate. Urme ale parilor verticali, ce susţineau pereţii locuinţelor, au fost delimitate în toate 
cazurile; diametrul de 0,20 m (în medie) fiind adâncite cu 0,60 m faţă de podina locuinţelor. Acest tip de 
locuinţe pare să fi fost cel mai răspândit la Săvârşin, fiind întâlnit atât în faza li cât şi în III. Locuinţele de 
suprafaţă sunt caracteristice fazei III. Ele au o formă rectangulară, cu podini şi urme de stâlpi de susţinere a 
pereţilor la colţuri şi pe laturile lungi. Dimensiunile medii sunt 3,30 x 4,75 m. În faza finală (III), pe cele trei 
etaje de terasare artificială au fost descoperite doar locuinţe de suprafaţă. Până în momentul actual la 
Săvârşin nu au fost descoperite locuinţe cu mai mult de o încăpere. 

11.B. Alte construcţii. ln sectorul de SE au fost delimitate două platforme de piatră nefasonată legată cu 
lut. Platformele au dimensiunile de 1,5 x 1 m, distanţa dintre ele fiind de 5 m. Ele par să fi constituit "tălpile" 
unei construcţii de lemn supraînălţate (turn ?). 

III. ATELIERUL. 
În sectorul de SE a fost dezvăluit un atelier pentru reducerea minereului. El cuprinde un cuptor circular 

(diam.=1, 1 O m) cu pereţi de piatră legată cu lut, precum şi o "placă" rectangulară de 1, 1 O x 0,8 m din lut ars, 
cu trei formede turnare circulare (diam.=0,30 m, adâncime 0,12 m). Pe lângă acestea, a fost descoperit şi un 
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capac sculptat din piatră cu un orificiu central şi un canal de scurgere a metalului fluid. În preajma atelierului 
au apărut mai bine de o duzină de lupe de metal în a căror compoziţie intră cupru, staniu, plumb şi argint. Au 
mai apărut şi un număr redus de fragmente de zgură de fier. 

Datarea atelierului poate fi făcută doar pe bază stratigrafică, el fiind ulterior necropolei (sec. IV a. Chr.) 
dar suprapus de o locuinţă din faza li (sec. 111-11 a. Chr.). în actualul stadiu al cercetărilor atelierul poate fi 
datat în sec. III a. Chr. 

IV. NECROPOLA. 
În campaniile 1985 - 1986 în sectorul de SE, a fost dezvelită o necropolă de incineraţie cuprinzând 6 

morminte. Ele se aflau dispuse pe o suprafaţă de cca. 20 m.p. Ml a conţinut o urnă (vas borcan) lucrată cu 
mâna, înaltă de 25 cm, cu diametrul gurii de 24 cm şi ornamentată cu butoni aplatizaţi, de evidentă tradiţie 
hallstattiană. Urna a fost descoperită cu o strachină de culoare cenuşie, lucrată cu mâna, cu diametrul de 32 
cm şi cu buza uşor trasă spre interior, prezentând o canelură largă (torsadă) şi ea de tradiţie hallstattiană. În 
interiorul vasului se aflau oase umane parţialcalcinate, cenuşă şi cărbune. La cca. 3,5 m N de locul de 
îngropare a urnei a putut fi delimitată o suprafaţă de cca. 6 m.p. prezentând urme de arsură - lemn 
carbonizat, cenuşă, oase calcinate, cioburi arse secundar - care indică locul de incinerare a defunctului. M2 
urnă reprezentată de un vas de provizii înalt de 21 cm, decorat cu brâu alveolar şi cu butoni traşi. în interiorul 
vasului se aflau oase umane parţial calcinate, provenind de la membrele inferioare şi superioare ale unui 
matur. În preajma urnei se mai aflau numeroase fragmente ceramice, cenuşă, cărbune şi resturi de oase 
calcinate, toate indicând incinerarea în dreptul mormântului. M3 a fost descoperit la 3,5 m SE de M2. Urna 
funerară reprezentată de un vas de dimensiuni identice cu cel descris anterior însă fără brâu alveolar dar cu 
acelaşi tip de butoni, conţinea resturi de oase calcinate aparţinând unui copil. 

Alături de acestea, în urnă, a mai fost depus şi un obiect din fier care datorită corodării avansate nu mai 
poate fi identificat. Ca şi în cazul M2 capacul urnei nu a fost descoperit (dacă acesta va fi existat). M4 situat 
la cca. 3 m NE de M3 a conţinut un vas borcan înalt de 18 cm folosit drept urnă funerară. Decorul acestuia 
constă dintr-un brâu alveolar oblic, fragmentat, şi patru butoni. În interiorul urnei se aflau resturi de oase 
calcinate precum şi fragmente dintr-o strachină care constituia probabil capacul urnei. MS aflat la cca. 4 m S 
de M4 a conţinut o urnă de forma unui vas borcan cu butoni, de culoare cenuşie, înalt de 19 cm. El a fost 
acoperit cu o strachină cenuşie având diametrul de 26 cm şi ocanelare largă în dreptul buzei. Ambele piese 
prezintă urme de arsură, cărbune şi oase calcinate care s-au găsit atât în interiorul urnei cât şi în preajma 
mormântului. În imediata vecinătate a MS a apărut o cană maroniu-cenuşie de formă bitronconică înaltă de 
15 cm. În zona circumferinţei maxime vasul este uşor torsionat. Deşi toarta lipseşte, fiind ruptă, ea poate fi 
reconstituită pe baza analogiei cu un vas identic descoperit în aşezare, toarta fiind supraînălţată. M6, situat 
la cca. 2,5 m E de MS, reprezintă un unicat. Resturile de oase calcinate au fost depuse într-un coif de 
fier acoperit cu ostrachină de tipul celor din mormintele descrise mai sus. În ciuda stării de conservare 
precare, coiful poate fi încadrat tipologic în seria celor celtice (Ciumeşti, Haţeg, Apahida, Ocna Sibiului, 
Silivaş). Piesa de la Săvârşin reprezintă o variantă simplificată, lipsită de ornamente deosebite. În lipsa altor 
materiale celtice piesa trebuie atribuită populaţiei autohtone fără să putem şti dacă este vorba de un import 
sau o imitaţie locală. Mormântul aparţine evident unei căpetenii militare, putând fi datat în sec. IV a. Chr., ca 
şi restul necropolei. 

V. MATERIALUL ARHEOLOGIC 
Constă, în covârşitoarea sa majoritate, din ceramică. Analiza statistică a întregului material ceramic a 

relevat următoarea situaţie: 80% - ceramică lucrată cu mâna, din care 70% vase de uz gospodăresc (15% 
vase de provizii), ceramica de lux este reprezentată în exclusivitate de fructiere (peste 50% tipul IV după I.H. 
Crişan). Ceramica lucrată la roată se regăseşte în proporţie redusă inclusiv în faza III. Din punct de vedere al 
repertoriului de forme este acoperită întreaga gamă cunoscută a ceramicii dacice. O menţiune deosebită 
merită registrul ornamentelor incizate care este deosebit de bogat. În ce priveşte materialul metalic surprinde 
sărăcia acestuia. 

VI. CONCLUZII 
Complexul dacic de la Săvârşin ilustrează semnificativ evoluţia societăţii dacice din vestul României 

începând de la trecerea spre a doua vârstă a fierului şi până la cucerirea romană. Centru al unei puternice 
uniuni de triburi, complexul dacic de la Săvârşin a făcut parte, la apogeul evoluţiei sale, din sistemul central 
de fortificaţii al statului dac condus de Decebal, constituind aripa vestică a acestuia, având menirea de a 
supraveghea accesul dinspre apus, pe valea Mureşului, spre Munţii Orăştiei. 

61. SÂMBOTIN (CASTRA TRAIANA), Jud. Vâlcea; Romeo Avram, MMN 

Acest obiectiv a fost investigat în perioada 1981 - 1985, 1990 - 1992, 1994, cercetările fiind efectuate de 
către un colectiv format din Cr.M. Vlădescu, Gh. Poenaru-Bordea, E. Nicolae, E. Palade, L. Amon, S. 
Purece, Al. Madgearu, M. Blasko, C. Andonie, D. Avasiloaiei şi R. Avram 1

• 
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În satul Sâmbotin, corn. Dăieşti, unde a fost localizată antica localitate Castra Traiana, s-au executat în 
anul 1966, doar săpături de salvare2

, acest stadiu al informaţiilor rămânând acelaşi până în anul 1982 când 
s-au practicat mai multe secţiuni şi suprafeţe pentru delimitarea obiectivului (S1-S6; Sp3-7). Cu această 
ocazie, s-au putut identifica 2 şanţuri, mai multe ziduri de piatră groase de 1, 12-1,40 m, 3 pinteni construiţi în 
aceeaşi tehnică, laţi de 0,70 m şi păstraţi pe oînălţime de 1,58-1,84 m, un turn de curtină cu zidurile 
construite în aceeaşi tehnică având dimensiuni diferite (3,70; 3,95; 4,13 m) precum şi un zid paralel cu 
incinta şi apărat de ea, la colţul nordic, cu 2,90 m şi la cel sudic cu 3, 1 O m, păstrat pe o înălţime de 0,96 m, 
gros de 0,96 -1, 15 m, zid a cărui funcţionalitate nu a putut fi precizată la acea dată3 • În continuarea 
cercetărilor din anul 1982, campania anului următor, desfăşurată timp de 2 luni, a urmărit cunoaşterea 
elementelor de fortificaţie şi a celor de stratigrafie din interiorul castrului, fiind trasate pentru aceasta 5 casete 
pe incintă, paralele cu cele din anul anterior (Sp 3-7; C3, 7, 4, Tn 5). S-a prelungit o suprafaţă (S 6/1982) 
fiind practicate 2 casete în interior (C1, C2 şi în prelungirea casetei C3). În urma excavării casetelor paralele 
cu incinta s-au putut preciza dimensiunile zidurilor perpendiculare pe murus, dezvelite în campania 
precedentă. În aceleaşi casete, la capătul vestic al pintenilor a apărut un zid continuu care dublează incinta, 
şi din care se cunoşteau doar pornirile spre N şi S din latura de V a turnului de curtină, dezvelit în 1982. 

În C3 prelungită inclusiv Sp 3, murus-ul a fost dezvelit pe o lungime de 9,82 m, iar pintenul dintre el şi 
zidul curtinei interioare, păstrat doar la nivelul fundaţiei, a fost observat pe o înălţime de O, 1 O m, lat de 0,60 
m şi lung de 2, 70 m. Zidul interior paralel a fost dezvelit pe o lungime de 1 O, 1 O m, păstrat pe o înălţime 
maximă de 1,09 m. 

În C 7 pintenul este lat de 0,73 m, înălţimea maximă fiind de 2,43 m şi lungimea de 3 m; zidul interior, 
aplecat puţin spreV, a fost dezvelit pe o lungime de 4,85 m, având o grosime de 1,36 m, fiind păstrat pe o 
înălţime maximă de 2 m. 

În C 4 pintenul este lung de 2,05 m, lat de 0,90 m şi înalt de 1,72 m, iar zidul paralel cu incinta este lat 
de 1 m şi păstrat pe o înălţime de O, 70 m. 

În CTn s-au precizat elementele laturii vestice a turnului, el fiind lung de 3,70 m, având ieşind de front. 
În C 5 pintenul este lung de 3,70 m, lat de 0,63 m şi înalt de 1,60 m, iar zidul interior, aplecat spre V, 

aşezat direct pe pământ, spre E, este gros de 0,75-0,85 m şi înalt de 0,79-0,85 m. 
Murus-ul este construit cu aceeaşi grijă atât la interior cât şi la exterior. 
În C 4, perpendicular pe zidul interior cu incinta porneşte un alt zid, lung de 3,35 m, păstrat pe o înălţime 

de 0,30-0,40 m şi o grosime de 0,70 m, probabil al unei încăperi ataşată incintei. 
În campania 1983 zidul de incintă cu pintenii, zidul interior şi construcţia adiacentă din C3 şi C4 au fost 

consolidate. 
În C 1 şi C 2 au apărut un zid din pietre calcaroase, o amenajare din cărămizi şi o groapă de demolare a 

unui zid precum şi 4 platforme de mortar. Sub aceste platforme s-a putut observa o fâşie de pământ 
orientată NV-SE, lungă de 7,20 m şi lată de 0,76 m, probabil temelia unei construcţii interioare din faza de 
pământ a castrului. 

În afara zidului de incintă s-au constat nişte lentile groase de până la 2,80 m, probabil, berma, lungă de 
2-2,50 m, un prim şanţ lat de cca. 8 m şi cu adâncimea maximă de 4,20 m, iar la 2,50 m de acesta s-a 
constat urme unui al doilea şanţ, lat de cca. 5,50 m. adânc de 2,80 m. 

În anul următor cercetările au vizat aspectele stratigrafice şi constructive din interiorul fortifcaţiei precum 
şi urmărirea traseului incintei. Pentru aceasta au fost trasate casetele C 1 O şi C 11 sesizându-se, în ambele, 
existenţa a două nivele arheologice, cel superior corespunzând fazei de piatră, iar cel inferior celei de 
pământ a castrului. 

S-a epuizat cercetarea şi în zona nordică a C 2, urmărindu-se urmele temeliilor barăcii observate 
anterior. 

S-a continuat şi cercetarea incintei la S de "Casa Dogaru" unde murus-ul se păstrează pe o înălţime de 
2 m la interior şi de 1,56 la exterior, cu un soclu lat de 0, 1 m. Zidul interior se păstrează pe o înălţime de 0,95 
m, fiind lat de O, 70 m. Aici a apărut un nou pinten, lung de 3, 15 m şi lat de 0,65m, păstrat pe o înălţime între 
1,85-2,30 m. 

În anul 1985 au fost deschise C 12 şi C 13 în care s-a conturat via praetoria, lată de 6 m. construită din 
pietre de râu inegale. În C 12 au fost surprinse clar urmele temeliilor unor barăci ce străbat caseta în 
continuarea celor observate în C11, ele corespunzând şi ca dimensiune şi ca orientare barăcii din C 2. 

S-au deschis C 14 şi C 15, constatându-se o situaţie stratigrafică mai complexă. În aceste casete a fost 
surprinsă via sagularis, observându-se o refacere a ei la cotă mai înaltă. În C 14 au fost surprinse urmele 
temeliilor unor construcţii din faza de pământ a castrului. 

În jumătatea sudică a castrului s-a deschis C 16, situaţia stratigrafică prezentând şi aici elemente noi ce 
urmează a fi lămurite în viitor. De asemenea, s-au conturat cu claritate urmele amenajărilor paralele 
surprinse în C 14 şi C 15, ce corespund aceleiaşi faze de pământ. 

În campaniile anilor 1990-1992 s-a continuat cercetarea în C 14 şi C 15, încercându-se deschiderea 
unei noi casete, C 19, dar din cauza timpului total nefavorabil (cercetările fiind efectuate în lunile iunie-iulie), 
rezultatele au fost nesemnificative. 

În 1994 cercetările au continuat, fiind trasate C 17, C 18, C19; s-a continuat lucrul în C 16, reuşindu-se 
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şi demolarea "Casei Dogaru" aflată pe incinta castrului, precizându-se, pentru prima dată, garnizoana 
acestuia: cohors I Hispanorum4. 

În concluzie, datele cunoscute până în acest moment arată că, fortificaţia de la Sâmbotin-Dăeşti are 
două faze constructive: prima, pe timpul războaielor de cucerire a Daciei5, iar a doua, în timpul domniei lui 
Hadrian, murus-ul propriu-zis păstrându-se pe o lungime de 74,45 m şi o înălţime maximă de 1,90 m. La 
interiorul zidului de apărare se află ziduri perpendiculare, lucrate în aceeaşi tehnică. Castrul are un turn de 
curtină cu ziduri de dimensiuni diferite, fiind construit în aceeaşi tehnică cu a incintei. La capătul vestic al 
zidurilor paralele şi perpendiculare pe incintă, a fost construit un altul, continuu, care dublează incinta, având 
rolul de a sprijini apger-ul spre interior, construit mai târziu. La exterior au fost precizate două şanţuri de 
apărare şi berma. ln interior au fost precizate via praetoria, via sagularis şi urmele temeliilor unor construcţii 
ce aparţin fazei de pământ a castrului6

• 

Materialul arheologic rezultat este foarte bogat şi variat; amintim doar fragmentele ceramice din pastă 
roşie şi cenuşie, cele dintr-un bol de terra sigillata de import, o cupă terra sigillata fără decor, două farfurii cu 
fund înalt şi o ştampilă fragmentară (de asemenea, terra sigillata), un castron terra sigillata cu chenar, 
fragmente ceramice cu smalţ verde-olive, o gemă din lapis roşu, mai multe fibule din bronz, brăţări, vârfuri de 
lance, de suliţă, de săgeţi, lame de cuţit şi fragmente dintr-o lorica squamata. În ceea ce priveşte monedele 
descoperite, ele sunt destul de numeroase, provenind de la Vespasian, Domiţian, Traian, Hadrian, Antonius 
Pius, Commodus, Caracalla, Elagabal şi Alexander Severus. 

1. Andonie C., Avram A., Băjenaru R., 65 de ani de arheologie militară, Bucureşti, 1994, p. 62-63; 2. 
Tudor D., Nubar H., Purcărescu P., Materiale şi cercetări arheologice, 9, 1970, p. 249; 3. Vlădescu Cr.M., 
Bordea P.Gh., Castra Traiana (Sâmbotin), jud. Vâlcea, în Materiale şi cercetări arheologice, a XVII-a 
Sesiune anuală de rapoarte, Ploieşti, 1983,Bucureşti, 1992, p. 223-229; 4. SCIVA, nr. 3-4/1985; 5. 
Vlădeascu Cr.M., col.dr., Armata romană în Dacia Inferior, Editura Militară, Bucureşti, 1983, p. 91-92; 6. 
idem, Fortificaţiile romane din Dacia Inferior, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1986, p. 43-46. 

62. SÂNANDREI, Jud. Timiş; (1992 - 1993), Adrian Bejan, Universitatea de Vest Timişoara; Florin 
Draşovean, Muzeul Banatului Timişoara 

Obiective arheologice: Teii neolitic, cu elemente de locuire şi utilizare umană ulterioară. 
Descoperirile arheologice din sec. VIII - IX. 
În vara anului 1992 , în cadrul şantierului arheologic de la Sânandrei, pe un teii neolitic s-a constatat un 

nivel aparţinând primului mileniu p. Chr. În acest prim an de cercetare s-a descoperit un mormânt de 
inhumaţie. În spaţiu degajat, au mai apărut gropi ovale (menajere) şi două gropi dreptunghiulare 
(asemănătoare gropilor de mormânt) din care s-au recuperat fragmente ceramice. În anul 1993 s-au extins 
cercetările în zona centrală a teii-ului, apărând un mormânt de inhumaţie. M 2 avea ca inventar doar 
fragmente ceramice din sec. VII-VIII. Aproximativ la acelaşi nivel s-a surprins conturul unei locuinţe 
dreptunghiulare (bordei ?) de dimensiuni modeste. 

M 1 (1992). Defunctul a fost depus într-un sicriu de lemn ale cărui laturi au fost prinse cu scoabe de 
metal (fier). Scheletul aparţine unui bărbat în etate, lungimea sa este de 1,65 m. A fost aşezat cu capul la 
nord-vest, culcat pe spate şi cu braţele paralele pe lângă corp. Oasele antebraţului împreună cu falangele 
mâinilor sunt desprinse de corp (doar radiusul şi falangele) şi depuse de o parte şi de alta a picioarelor, 
radiusurile cu palmele spre rotula piciorului şi cu cealaltă extremitate spre laturile sicriului, iar falangele au 
fost risipite în jurul corpului. Între picioarele mortului, în zona coapselor, s-au găsit aplicele care împodobeau 
cureaua şi limba de curea. Piesele sunt din bronz turnat, ornamentele reprezentând animale fantastice şi 
motive vegetale; 

limba de centură. Cureaua din piele a harnaşamentului se îngusta spre extremităţi şi se termina 
prinsă de limba de metal. Are formă dreptunghiulară, cu laturile lungi care sunt uşor concave, o 
latură scurtă dreaptă, a doua fiind vârful limbii de curea, aflat pe axa longitudinală a piesei (pi. 1/1 ). 
Dimensiuni: lungimea totală 8 cm (pe axa longitudinală), lungimea părţii de prindere în curea 1,5 
cm; lăţimea 2,20-2,50 cm; grosimea piesei 0,5-1 cm (în zona de prindere). În interiorul unui chenar, 
există două decoraţii cu motive florale. Prima, aşezată trasversal, decorează partea de prindere a 
piesei de curea şi constă într-o spirală vegetală cu frunze stilizate. Cea de a doua reprezintă un vrej 
cu trei mănunchiuri de frunze şi se întinde pe toată lungimea piesei; 
două limbi de curea de mici dimensiuni. Erau prinse de o cureluşă ce atârna de centura propriu
zisă. În chenar au ca decor central o spirală vegetală, terminată cu frunze la extremităţi. La una din 
piese, spirala este parţial ruptă din vechime. Fiecare piesă păstrează nitul de prindere de curea (pi. 
l/3a, b). Dimensiuni: lungimea 3 cm, lăţime 1-1,5 cm, grosime 0,3-0,5 cm; 
două aplici cu balama. Sunt piese formate din două bucăţi distincte; o aplică dreptunghiulară prinsă 
de curea în cele patru colţuri cu câte un nit şi o parte mobilă, decorată prin turnare în forme 
spiralice. Cele două piese sunt unite printr-un sistem de prindere de tip balama. Pandantivul folosea 
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la fixarea unui obiect (cuţit, sabie etc.) de curea, cu ajutorul unei curele secundare. Aplica 
dreptunghiulară este decorată prin integrarea într-un chenar a unui animal fantastic (grifon ?). 
Dimensiuni: aplică: lungimea 3 cm, lăţimea 2 cm; agăţătoarea: dimensiuni aproximative 2 x 2 cm, la 
care se adaugă 0,5 cm urechiuşa de prindere. Grosimea ambelor piese este de 0,3 cm (pi. l/2a-b); 
trei aplici simple (pi. 4 a-c). Se prindeau de centură cu câte un nit central, la distanţe egale, în scop 
decorativ. Sugerează un motiv floral. Dimensiuni: lungime 2 cm, lăţime 1,5 cm, grosime 0,3 cm. 

Stratigrafia mormântului arată că ulterior s-a săpat o a doua groapă care o penetrează pe prima până 
?easupra sicriului unde, în partea dinspre picioarele scheletului este depus un ovideu, probabil în scop ritual. 
ln anul 1990 s-au mai descoperit: 

trei gropi (menajere ?) de formă ovală, de dimensiuni modeste; G.1 = 0,90 x 0,50 m şi 1 m 
adâncime; G.2 = 1,20 x 0,60 m adâncime maximă de 1,55 m şi G.3 = 1,40 x 0,90 m cu fundul albiat 
coborând până la doi metri adâncime. Sunt orientate N-S pe axa longitudinală. 
două gropi dreptunghiulare asemănătoare gropilor de mormânt, dar fără schelete. Au orientarea 
NV-SE, la fel ca şi M.1. În stadiul actual al cercetării au fost considerate cenotafuri. Dimensiuni; G.4 
= 1,90 x 0,60 cm, adâncirl]e 1,05 m, G.5 (nedegajată integral), partea degajată: 1,30 x 0,40 m, 
adâncime intre 1-1,20 m. ln ambele s-au găsit fragmente ceramice, nu foarte numeroase, plasate 
mai ales spre extremitatea sud-vestică, în zona în care în M.1 se aflau picioarele defunctului. 
Groapa mormântului degajat în anul 1993 este ovală, cu axele 1,50 x 1,35 m. Scheletul aparţine 
unei femei şi era aşezat în poziţia chircită, culcat pe partea dreaptă, cu picioarele adunate şi cu 
mâinile pe genunchi. Este lipsit de inventar. Adâncimea gropii mormântului: 1 m de la nivelul de 
călcare actual. Locuinţa L.1 avea groapa de formă dreptunghiulară, aproape patrulateră. Dimensiuni 
2,20 x 2,40 m, adâncime 0,90-0,95 m. În trei dintre colţuri s-au descoperit gropile unor stâlpi ce 
susţineau probabil un acoperiş (lipsind stâlpul din colţul nord-estic). Pe latura sudică se găseau 
fragmente ceramice şi pietricele. Ceramica descoperită în secţiunile practicate, dar şi pe suprafaţa 
teii-ului aparţine vaselor de dimensiuni mijlocii (oale-borcan), databilă în secolele VIII-IX, 
corespunzind perioadei de datare a inventarului M.1. 

Adrian Bejan, Banatul în secolele IV-XII, Timişoara, 1995, p. 80-83, 98-99 şi fig. VII A. 

63. SCÂNTEIA, 'DEALUL BODEŞTILOR', Jud. laşi; Cornelia Magda Mantu, IA laşi 

La aproximativ 1 km sud de marginea estică a satului Scânteia, în punctul "Dealul Bodeştilor", se află o 
aşezare cucuteniană, cu o întindere de aproape 4 ha, situată pe un promontoriu ce domină Valea Racovei, 
asigurând o bună vizibilitate pe o rază de mai mulţi km. Stadiul actual al cercetărilor nu ne permite încă să 
facem aprecieri asupra organizării interne a satului preistoric, sau asupra dispunerii interne a caselor. 
Precizăm totuşi că cercetări micromagnetice au fost efectuate pe 2/3 din aşezare, astfel încât, foarte curând, 
aceste informaţii vor permite şi clasificarea aşezării. Săpăturile arheologice de la Scânteia se efectuează sub 
conducerea cercet.şt. M.-C. Mantu de la Institutul de arheologie din laşi, iar din colectivul de cercetare mai 
fac parte: Senica Tudose Ţurcanu, Muzeul de istorie laşi, dr. L. Ellis, Univ. din San Francisco, dr. Ştirbu 
(paleofaună), şi D. Botezatu, (antropologie), de la Centrul de cercetări biologice laşi, Mihaela Ghiţă, Institutul 
geologic al României Bucureşti, N. Buzgar (mineralogie), Univ. "Al.I.Cuza", laşi. 

Cercetările efectuate de noi au pornit de la aria distrusă (de vest) a aşezării şi s-au extins spre latura de 
nord est a acesteia. Locuinţele descoperite sunt de formă rectangulară, diferite ca mărime (6,40 x 5; 4,80 x 
4,30; 8,70 x 6,40 etc.) şi plasate la o distanţă variabilă unele de altele. Majoritatea celor cercetate până 
acum sunt de tipul cu platformă de lut ars, aşezată pe un pat de loazbe din lemn, ale căror urme se observă 
cu uşurinţă după ridicarea fragmentelor din platformă. O singură construcţie avea podeaua din lut ars 
aplicată direct pe pământ (dim. 5 x 6m) şi diferă foarte mult şi în ceea ce priveşte inventarul, aici 
descoperindu-se peste 70 statuete antropomorfe. Unele construcţii descoperite lângă case pot fi interpretate 
ca anexe gospodăreşti, dar rolul lor nu este totdeauna foarte clar. 

Alături de case (L4 şi L5; L 11 şi L 12) au apărut vetre întregi în situ, sau deranjate, fragmentare, într-un 
singur caz o vatră intactă găsindu-se sub o locuinţă. Bucăţi de vetre au apărut şi printre dărâmăturile altor 
case, cea de dimensiunile cele mai mari fiind identificată printre pereţii locuinţei 8. Pe latura de nord vest a 
aşezării a fost descoperită şi o vatră portabilă. 

De jur împrejurul platformelor şi mai rar pe ele (vasul de cult din L4, două vase din ceramică grosieră pe 
platforma locuinţei 11 ), apar numeroase vase sparte sau doar fragmente. 

Din cele peste 120 de gropi descoperite în suprafaţa cercetată unele credem că pot fi legate de anumite 
practici de cult (gr. 4,21 35,63), restul fiind săpate pentru scoaterea lutului şi umplute ulterior cu diferite 
resturi menajere. 

Spre marginea de nord est a aşezării, intre două locuinţe mai distanţate (L6 şi L8) a fost descoperit un 
mormânt dublu de inhumaţie, ce conţinea resturile aproape complete ale unei femei de 18-20 ani şi 
incomplete ale unui copil de 4 ani (sex indeterminabil). Analiza antropologică efectuată a sesizat caractere 
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mediteranoide, asociate cu unele trăsături protoeuropoide pentru scheletul mai complet. Resturile osoase ale 
celor doi înhumaţi au fost datate prin metoda radiocarbon: HD-14701=5388 ± 18 Bp şi HD-14792+5347 ± 24 
Bp. 

Materialele arheologice descoperite în aşezarea de la Scânteia sunt foarte numeroase. În afară de 
ceramică, deosebit de abundentă, s-au descoperit numeroase reprezentări antropomorfe şi zoomorfe, 
unelte, arme din piatră, silex, os, corn, cupru, obiecte de podoabă. În cadrul descoperirilor menţionate, 
plastica antropomorfă ocupă un loc aparte, până acum fiind descoperite peste 600 de statuete (cele mai 
multe fragmente şi doar câteva întregi), în care reprezentările feminine domină, dar spre deosebire de alte 
aşezări, cele masculine sunt într-un număr apreciabil. La acestea trebuie să mai adăugăm descoperirea a 
două vase antropomorfe întregi şi a mai multora fragmentare, a unui fragment de vas de tip "horă", ca şi a 
unui pithos cu o reprezentare de tipul "hieros gammos". 

Uneltele din piatră cioplită arată predilecţia pentru anumite tipuri, ca de pildă gratoarele şi armele, iar 
cele din piatră şlefuită, mai puţin numeroase, au adus informaţii interesante în legătură cu originea materiei 
prime. În afara unor gresii locale, materialele folosite par să provină din aluviunile Siretului, din zona flişului 
extracarpatic, în timp ce silexul era adus din depozitele carbonatice cenomaniene de pe Prut. 

Analiza zooarheologică a pus în evidenţă faptul că predomină mamiferele domestice (bovine, porcine), 
faţă de cele sălbatice (cerb, mistreţ). Împungătoare, spatule şi chiar unele obiecte de podoabă au fost 
realizate din oase. Alte obiectede podoabă au fost modelate din lut ars (mărgele, discuri ornamentale), din 
scoici sau din cupru. Printre piesele realizate din acest metal menţionăm o brăţară cu mai multe spire şi două 
mici mărgele faţetate. Ca în majoritatea aşezărilor cucuteniene, ceramica reprezintă cea mai bogată 
categorie a inventarului arheologic. Prelucrarea materialului ceramic s-a făcut doar parţial, aşa că se pot 
prezenta doar nişte observaţii preliminare. S-au întâlnit trei categorii ceramice: grosieră, semifină şi fină, cea 
de a doua categorie predominând. Majoritatea ceramicii este decorată cu pictură tricromă (bandă mijlocie şi 
lată şi într-o proporţie redusă cea cu bandă îngustă), numărul fragmentelor decorate cu incizii fiind infim. 
Analiza unor fragmente ceramice şi a lutului de la baza depozitului arheologic, sau din preajmă, 
demonstrează faptul că ceramica a fost prelucrată pe loc, dar construcţii speciale în acest scop nu au fost 
încă identificate. Formele ceramice sunt cele tipice fazei Cucuteni A, aşa că nu vom insista prea mult asupra 
lor. Ţinem să amintim totuşi că în cadrul categoriei ceramice semifine predomină cupele, cupele cu picior, 
vasele de tip suport, fructierele şi cele cu corp sferic şi picior înalt. 

Pentru datarea aşezării au fost prelevate probe din platforme şi pereţi, ce vor fi analizate prin metoda 
arheomagnetică. Analizele de termoluminiscenţă efectuate asupra altui set de probe provenind din aceeaşi 
aşezare nu au oferit din păcate rezultate viabile. 

C.-M. Mantu, Vases anthropomorphes du site Cucuteni A3 de Scânteia (dep. de laşi), Le paleolithique 
et le neolithique de la Roumanie en contexte europeen, laşi, 1991, p.328-334; Idem, Reprezentări 

antropomorfe pe ceramica aşezării Cucuteni A3 de la Scânteia (jud. laşi), SCIVA, 43, 1992, 3, p.307-315; 
Idem, Plastica antropomorfă a aşezării Cucuteni A3 de laScânteia (jud.laşi), Arheologia Moldovei, XVI, 1993, 
p.51-67; Idem, Plastica zoomorfă din aşezarea Cucuteni A3 de la Scânteia, Arheologia Moldovei, XVII, 1994, 
p.161-168; C.-M. Mantu, D. Botezatu, B. Kromer, Un mormânt dublu de inhumaţie din aşezarea cucuteniană 
de la Scânteia, jud. laşi, Acta Musei Napocensis, XXI, 1994, p.87-103; C.-M. Mantu, M. Ştirbu. N. Buzgar, 
Artefacte din piatră, os şi corn din aşezarea Cucuteni A3 de la Scânteia, jud. laşi, Arheologia Moldovei, XVIII, 
în curs de apariţie. 

64. SIBIU, Jud. Sibiu; Petre Munteanu Beşliu, Muzeul Brukenthal, Sibiu 

Chiar dacă oraşul Sibiu nu a beneficiat de aportul unor colective numeroase de specialişti şi de fonduri 
substanţiale din partea unor instituţii centrale, începând din anul 1985, au fost iniţiate cercetări arheologice 
de salvare, transformate în cercetări sistematice. Am profitat de interesul pentru monumentele oraşului şi de 
cadrul juridic care protejează monumentele şi siturile arheologice. 

Condiţii favorizante ne-au permis cercetarea în cursul mai multor campanii a unor spaţii ce ţin de 
monumente de valoare deosebită: Palatul Brukenthal (curţile interioare, cercetate arheologic în procent de 
20-30%, iar spaţiul de trecere dezvel itintegral), Primăria Veche (cercetări între anii 1985 şi 1993, după o 
campanie condusă de dr. Th. Năgler în 1984), Biserica Azilului, Biserica Minoriţilor, Turnul gros. 
Cercetările de la Biseria Azilului sau Turnul Sfatului, de la Biserica Evanghelică şi fortificaţiile oraşului 
sunt în curs de finalizare, concluziile fiind de pe acuma deosebit de importante. Am dat atenţie sondajelor 
efectuate în spaţiul unor clădiri de mai mică importanţă: Casa Hermes, clădirea din Piaţa Mică, 12, din 
Piaţa Huet, 3, din străzile Felinarului, Valea Mare. Informaţii utile pentru istoria oraşului au fost obţinute în 
urma unor săpături mecanice sau manuale efectuate în perimetrul oraşului de edili sau constructori. Interesul 
pentru istoria Sibiului a alimentat cercetarea arheologică care, la rândul ei, a contribuit la îmbogăţirea, uneori 
substanţială, a stocului de informaţii. Cercetările arheologice care s-au întins pe durata întregului an (în anul 
1994 s-au efectuat cercetări arheologice din februarie până în noiembrie) au contribuit la aprofundarea 

96 

https://biblioteca-digitala.ro



cunoaşterii istorice în multitudinea aspectelor sale: bisericile şi viaţa religioasă, fortificaţiile şi viaţa militară, 
clădirile civile şi viaţa publică, construcţiile modeste şi viaţa cotidiană, instalaţiile tehnice şi viaţa 
meşteşugărească. 

Evoluţia construcţiilor civile în lumina cercetărilor arheologice: 
Criteriul stratigrafic ne permite să individualizăm construcţiile aparţinând primului nivel de locuire 

medievală. Construcţiile din lemn se adâncesc până la solul galben, argilos, unde talpa din lemn se aşează 
într-un şanţ practicat pe lăţimea bârnei. Nivelul de călcare interior ("podeaua") apare astfel adâncit faţă de 
cel exterior (construcţiile de la Primăria Veche, Casa Hermes, Piaţa Mică, 12, Turnul Sfatului). Mai bine s-au 
păstrat urmele amenajării din curtea mică a Primăriei Vechi. Planul dreptunghiular (5/3 m) a putut fi 
desluşit după urmele lemnului şi a pământului ars, rămase in situ. În interiorul construcţiei a fost identificată o 
groapă (de provizii ?). Din umplutura gropii construcţiei aflate în subsolul Casei Hermes au apărut fragmente 
de bârne carbonizate, perforate longitudinal sau scobite. 

Umiditatea terenului din curţile Palatului Brukenthal a permis conservarea urmelor unei cocini, având 
în interior dimensiunile de 1,50/2,50 m. Nivelul construcţiilor din lemn a fost surprins în ambele curţii, fiind 
reprezentat de o îngrăditură din lemn (ţarc pentru animale ?), fragmente din parii gardului ce delimitau 
loturile caselor. 

La nivelul construcţiilor din lemn din curţile Palatului Brukenthal a apărut un pavaj din pietre de râu. 
Locuinţele au fost distruse şi suprapuse de clădirile amenajate mai târziu. Fundaţiile primelor construcţii din 
piatră sunt superficial adâncite în pământ (două rânduri de pietre de râu) şi se compun dintr-o succesiune de 
segmente din piatră şi arce din cărămidă (Palatul Brukenthal, Piaţa Mică - parcare, Primăria Veche). Există 
şi fundaţii alcătuite numai din pietre de râu ce se adâncesc superficial (fundaţia unui zid ce despărţea două 
loturi aflate pe strada Mitropoliei - descoperire din curtea a doua a Palatului Brukenthal) sau până la nivele 
considerabile (fundaţia unui zid anterior anului 1470, fundaţie ce se adânceşte până la 2 m faţă de nivelul 
actual de călcare al Primăriei Vechi. Cercetarea de la Palatul Brukenthal a permis evidenţierea etapelor de 
extindere a anexelor gospodăreşti de-a lungul laturii lungi apoi a celei scurte a curţii. 

Aşadar, fundaţiile superficial adâncite par a susţine o structură uşoară (bârne din lemn ?) pe când cele 
solide construcţii mari, chiar cu etaj (cazul corpului de clădire aflat astăzi în ansamblul Primăriei Vechi, ridicat 
însă la înălţimea unui etaj în jurul anilor 1300. Merită să amintim două amenajări deosebite, apariţii rare în 
literatura de specialitate: un crematoriu pentru ars gunoaie amenajat în sec. XVIII în subsolul Primăriei Vechi 
şi o latrină aparţinând unei clădiri dezafectate, probabil, în sec. XVI (Butoiul de aur - Piaţa Huet, 3). 

Între descoperirile arheologice din Sibiu, un loc aparte, prin raritate, ocupă resturile unui tipar de 
turnat clopote. Instalaţia care cuprindea şi o vatră pentru topit metalul a fost descoperită în curtea 
Primăriei Vechi. Astfel de descoperiri au mai apărut în Anglia (Winchester), Danemarca (Leibgott) şi 
Ungaria (Visegrad). În umplutura gropii au fost depuse, între alte "gunoaie", fragmente ceramice aparţinând 
categoriei Kragenrand. 

Biserici şi cimitire cercetate arheologic: 
Cercetarea arheologică iniţiată imediat după demolarea in 1987 a resturilor unei biserici de pe strada 9 

Mai urma să răspundă unei problematici complexe (plan, apartenenţă, datare), să recupereze informaţiile 
arheologice înainte de construirea pe acel loc a unui bloc de locuinţe. Campaniile arheologice desfăşurate în 
perioada 1987-1989 au relevat planul unei biserici proiectate cu trei nave. Iniţial, a fost ridicat doar corul 
apoi, în sec. al XIV-iea datorită unor cerinţe dogmatice noi, s-a renunţat la una din navele laterale. În acea 
parte s-a amenajat un puternic turn. Biserica a făcut partedin sistemul de apărare a Porţii Elisabeta 
împreună cu mănăstirea dominicanilor. În săpătura mecanică care a urmat celei arheologice au fost 
surprinse urmele claustrului. Studiul antropologic efectuat asupra scheletelor aflate în interiorul şi exteriorul 
bisericii a demonstrat că cei îngropaţi acolo erau bărbaţi. Astfel, biserica a putut fi atribuită călugărilor 
minoriţi, atestaţi la Sibiu la începutul sec. al XIV-iea. Biserica a suferit în urma atacurilor otomane din sec. 
XV, fiind parţial dezafectată. Corul a fost folosit până la Reforma lutherană drept lăcaş de cult, apoi a primit o 
destinaţie laică păstrându-se până în anul 1987. 

Cercetarea arheologică a început la Biserica Azilului în condiţii la fel de dificile, întrerupând lucrările de 
restaurare neavizate şi prost executate. Zidul distrus în timpul amenajării unui canal de drenaj în mijlocul 
bisericii s-a dovedit că aparţinea clădirii dăruite în 1292 de către Magistrat călugărilor ordinului Sfântului 
Spirit pentru a amenaja un spital. Cercetările arheologice au ilustrat evoluţia lăcaşului de cult de la o capelă 
(materializarea corului bisericii), la o biserică cu o navă spaţioasă. În exteriorul bisericii (curtea Spitalului de 
bătrâni) au fost dezvelite substrucţii aparţinând edificiului medieval (secolele XV-XVII ?). Construcţiile au 
suprapus cimitirul aşezământului. Cercetarea arheologică a relevat că Biserica Azilului nu a fost ridicată pe 
locul celei mai vechi biserici de comunitatea din Sibiu. Cele mai vechi fundaţii nu sunt în legătură cu 
mormintele descoperite, iar cele din curtea Azilului intersectează nivelul de construcţie primar. Practicarea 
gropilor în forma trupului omenesc se datorează mai degrabă persistenţei în sec. al XIV-iea a acestei 
modalităţi în condiţiile conservatorismului comunităţii de călugări şi a posibilităţilor materiale reduse de a 
confecţiona coşciuge din lemn. Cercetările ulterioare vor pune în lumină construcţiile aflate în .imediata 
apropiere a lăcaşului de cult în sec. al XIV-iea. 

Intersectarea de către şanţurile Marctelecomului a unei fundaţii masive din piatră de râu în Piaţa Huet, 
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la est de Biserica Evanghelică a permis verificarea ipotezei existenţei în acel loc a substrucţiilor basilicii 
romanice ce a precedat actuala construcţie gotică. Fundaţiile dezvelite s-au înscris în traseul unui cor de 
planul celui actual, cu mult mai mare decât acesta. Fundaţiile au suprapus cimitirul aşezării săseşti. Am 
remarcat lipsa de inventar a mormintelor şi practica amenajării gropilor qvasi-antropomorfe. Practica a fost 
caracteristica primului nivel de înmormântare. Fundaţiile corului actualei biserici ridicate în sec. XIV au 
suprapus morminte aparţinând vechiului lăcaş de cult demolat în sec. XIV. Există perspectiva continuării 
cercetărilor arheologice în sacristia bisericii. 

Elemente ale sistemului de apărare puse în evidenţă de cercetările arheologice: 
Urmele primelor două sisteme de apărare a centrului aşezării medievale în sec. XII-XIII au fost relevat 

de cercetările arheologice efectuate în subsolurile clădirilor din Piaţa Mică numerele 11 şi 12, la Turnul 
Sfatului. Fundul unui şanţ de apărare cu pereţii oblici a apărut în subsolul clădirii din Piaţa Mică numărul 12. 
Umplutura şanţului era constituită din pământ negru, mâlos, cu un singur fragment ceramic, atipic. Malurile 
şanţului au fost tăiate de construcţii ulterioare, unele dintre ele fiind distruse după invazia tătarilor 
(determinare cu moneda de la Bela al IV-iea). 

Umplutura şanţului celei de-a doua incinte a fost datată cu moneda emisă în timpul domniei lui Andrei al 
II-iea. Până în momentul umplerii şanţului şi construirii pe acel loc a Turnului Sfatului, cercetarea arheologică 
a lăsat să se vadă elemente din lemn (urmele unui turn din bârne ?) şi ale unui zid din piatră de râu. Am mai 
remarcat zidul de incintă adosat Turnului Sfatului, devenit astfel un turn interior. 

Incinta a treia, ridicată probabil la începutul sec. XIV, a fost sondată în mai multe locuri stabilindu-se 
lăţimea fundaţiei (2,40 m în zona Parcului Astra), dimensiunile şanţului de apărare (adâncimea de 3,50 m 
faţă de actualul nivel de călcare şi lăţimea de 8 m - parametrii evidenţiaţi în săpătura arheologică de la Sala 
Thalia). Terenul mâlos a făcut necesară aşezarea zidului pe piloni din lemn (strada Constituţiei). Pe acelaşi 
aliniament, în dreptul străzii 9 Mai, din şanţul de apărare a fost scoasă o împletitură din crengi şi pari ascuţiţi, 
aşezaţi cu vârful în sus. Fundul şanţului de apărare a fost marcat de un pavaj din pietre de râu. 

Săpătura arheologică de la Sala Thalia a permis dezvelirea parţială a fundaţiilor Turnului Turnătorilor 
în Cositor şi relevarea lungimii unei laturi (2,50 m). Turnul a fost ulterior protejat printr-un zid de elevaţie din 
cărămidă. 

Turnul Gros, ridicat la sfârşitul sec. XV sau începutul celui următor, a avut amenajări deosebite în 
subsol: două canale pentru scurgerea apei. Cercetarea arheologică şi de parament a permis evidenţierea 
elementelor noi, apărute în momentul includerii în sistemul bastionar. 

Cosideraţii asupra materialului ceramic medieval: 
Majoritatea zonelor sondate arheologic au dus la recuperarea şi stocarea unor forme intregibile sau 

fragmente ceramice aparţinând unor oale, căni cu picior, ulcioare, capace de oale, castroane. farfurii. 
Formele, fie că au apărut în şanţul de la Turnul Sfatului datat cu moneda de la Andrei al II-iea, în groapa 
datată cu moneda de la Bela al IV-iea sau în curtea Primăriei Vechi (groapă ulterioară tiparului de turnat 
clopote) se caracterizează prin buza, în general lăţită a oalelor (Kragenrand), arderea oxidantă, penetrantă a 
pereţilor, nisipul fin folosit ca degresant. 

Chiar în groapa de la "Butoiul de aur", împreună cu o oală smălţuită în interior, cu o farfurie, cu oalele cu 
buze variate ca formă apar oale Kragenrand şi castroane. Ceramica se poate data în sec. XV-XVI. Studiul 
comparat al ceramicii descoperite ne-a permis concluzia că nu există argumente pentru a vorbi de o evoluţie 
a ceramicii medievale începând cu grupa aşa numită "de colonişti". Ceramica descoperită la Sibiu aparţine 
"ceramicii medievale" datate în occident între sec. XI-XV. 

Locuirea preistorică: 
În câteva locuri din Sibiu au fost evidenţiate urme ale culturii Coţofeni într-un strat bine individualizat 

doar în Piaţa Mică - parcare, dar în amestec cu ceramica medievală sau modernă în două locuri: Piaţa Mică, 
12 şi Primăria Veche. 

Cercetări de arheometrie: 
Complexitatea descoperirilor a obligat studiul arheometric: scheletele de la Biserica Minoriţilor, zgura 

aferentă instalaţiei din curtea mare a Primăriei Vechi, oasele de animale, resturile vegetale din crematoriul 
Primăriei Vechi, de la Palatul Brukenthal. S-a încercat corelarea direcţiei Bisericii Minoriţilor cu locul 
răsăritului soarelui la acea dată şi stabilirea hramului. 

65. SIGHIŞOARA, Jud. Mureş; Georgeta El Susi, Ml Reşiţa (1991 - 1995). Resturile de faună din situl dacic 

Resturile osteologice avute în vedere cumulează cca. 1500 fragmente provenite în totalitate de la 
mamifere. Din cele 17gropi s-au recoltat 511 piese, însemnând 35.3% din totalul eşantionului vizat. Din 
locuinţe provin 939 fragmente, reprezentând 64,7%. Există 17 gropi ce au furnizat cantităţi diferite de resturi 
osoase: astfel, din G24 s-a recoltat un singur fragment, din G17, G2, G10, G11, până la 11 oase. Din marea 
majoritate a complexelor s-au recoltat între 10-20 oase. Doar din G9 provine o cantitate mai mare de 
material, 136 oase. Atât din gropi cât şi din locuinţe s-a recoltat o însemnată cantitate de oase ale bovinelor 
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(in procent de 25,8%). Sub raport morfologic şi dimensional, bovinele erau mai robuste decât cele exploatate 
in aşezările din estul ţării (in epoca fierului), apropiate de populaţiile din sudul României. Talia lor oscila intre 
120,2-124,7 cm pentru masculi, şi sub 110 cm pentru femele. Vârstele de tăiere indică un procent de 13,5% 
animale tăiate până la un an, 21,6% intre 1-2 ani, 13,5% între 2-3 ani şi 51,3% peste această limită. Aşadar, 
animalele erau utilizate în primul rând în alte scopuri utilitare decât ca furnizoare de carne. Suinele 
domestice reprezintă cca 41,3% pe resturi şi 35,6% pe indivizi. ln eşantioanele provenite din gropi, oasele lor 
constituie 51 %. Din cei 51 NMI, până la un an se sacrifică un procent de 31,3%, 49% între 1-2 ani şi doar 
19,6% este ponderea animalelor folosite drept material reproductiv. Biometria executată sugerează valori ce 
se înscriu în aria dimensională a porcinelor gospodărite in siturile dacice de pe teritoriul României. 
Ovicaprinele însumează 146 resturi (16,7%), din care 17,9% provin din locuinţe. Oasele genului Ovis 
reprezintă cam 2/3 din lotul grupului. Femelele de ovine purtau coame de tip caprin, cele ale masculilor 
îmbrăcând un aspect tipic, nefiind prea masive. Talia înălţimii la greabăn oscila între 58,2-65,5 cm, cu o 
medie de 62,4 cm. Din cei 30 indivizi de ovicaprine, un procent de 16,6% sunt animale sacrificate până la un 
an, 30% între 1-2 ani, 26% între 2-3 ani şi 26,6% peste 3,5 ani. Cele 14 oase de cal (1.6%) pe resturi şi 2% 
pe NMI provin de la adulţi. Distribuţia materialului speciei corporale este aleatorie, piesele fiind supuse 
aceloraşi operaţii de tăiere ca restul speciilor. Nu este exclusă utilizarea sa în alimentaţie. Oasele canidelor 
indică indivizi de talie mare, chiar foarte mare. Speciile sălbatice sunt reprezentate prin cerb, bour, căprior, 
mistreţ şi iepure. Nu au fost identificate oase de carnivore mici, păsări (găină domestică, ce este comună 
eşantioanelor acestei epoci), peşti, moluşte. Se poate aprecia că baza carnată a comunităţii o reprezentau 
porcinele în principal, alături de vânat. Bovinele şi ovicaprinele erau exploatate în principal pentru lapte, lână, 
piei, agricultură. Nu este exclusă folosirea calului in consumul alimentar. Având în vedere procentajele 
diverselor specii, o analogie cu alte aşezări dacice sub acest raport este prematură. Eşantionul este relativ 
mic pentru a generaliza. Luând în considerare spectrele faunistice ale siturilor dacice avute în vedere (fig.1) 
se constată o mare diversitate valorică. În unele prevalează porcinele: Divici, Radovanu, Ziridava, altele erau 
profilate pe bovine: Răcătău, Vlădiceni, ori pe exploatarea ovicaprinelor: Cârlomăneşti. În esenţă, în marea 
lor majoritate, bovinele şi ovicaprinele erau folosite în scopuri secundare aşa cum lasă să se întrevadă 
vârstele de tăiere. Probabil, o serie de particularităţi locale şi regionale îşi vor fi pus amprenta. Cel puţin, sub 
raportul faunei, diferenţele sunt sesizabile la nivel de raporturi interspecifce, cât şi între grupul sp.domestice -
sălbatice. Nu trebuie neglijat faptul că din cea mai mare parte a siturilor dacice resturile de faună nu 
depăşesc1500-2000 oase. Şi eşantionul nostru făcând parte din această categorie, cele mai sus enunţate, în 
faza actuală de cercetare a sitului au un caracter preliminar. 

66. SIRET, Jud. Suceava; Victor Spinei, Institutul de Arheologie laşi 

Între oraşele Moldovei medievale Siretul ocupă un loc deosebit prin faptul că a fost unul din cele dintâi 
apărute în acest teritoriu, deţinând totodată, pentru scurtă vreme, calitatea de capitală a statului românesc 
de la est de Carpaţii Orientali in primele decenii de după crearea sa. Aceste elemente justifică interesul 
ardent al specialiştilor pentru trecutul său - manifestat încă în cursul sec. XIV - drastic zăgăzuit însă de 
penuria izvoarelor diplomatice şi narative, ceea ce explică persistenţa unei imagini adesea voalate de 
interpretări hazardate şi fanteziste asupra ansamblului evoluţiei incipiente aaşezării urbane. 

Utilizarea unor vestigii arheologice dispersate, nereprezentând fructul investigaţiilor coerente ci 
recuperate aleatoriu, încă din perioada când oraşul Siret se afla în hotarele Imperiului habsburgic, a fost 
prea puţin revelatoare pentru recompunerea trecutului său. De abia în ultimele decenii săpăturile efectuate 
după norme moderne tind să-şi sporească în mod consistent aportul arheologiei în ansamblul judecăţilor 
concluzive. Din păcate, o cercetare arheologică subsumată unor criterii metodologice riguroase, are puţine 
şanse practice de a fi realizabilă în perimetrul medieval al Siretului, întrucât acesta, ca şi în cazul majorităţii 
oraşelor româneşti, este suprapus de actuala reţea urbană. Pe lângă ansamblurile edilitare şi ramificaţia 
stradală, livezile şi loturile agricole lasă din zi în zi, mai puţine şanse de materializare a iniţiativelor 
arheologice ample şi sistematice. În mod regretabil, în anii anteriori, când asemenea impedimente nu erau 
atât de acute, diseminarea eforturilor în direcţii prea numeroase, chiar dacă adeseori au condus la reperarea 
unor vestigii importante, nu au reuşit decât dezveliri de suprafeţe dispersate şi puţin extinse. Pe de altă 
parte, bogatul material arheologic rezultat de pe urma acestor săpături, nu a fost valorificat decât în mică 
măsură. 

Asemenea neîmpliniri parţiale - potenţial remediabile, chiar dacă nu integral, într-un viitor mai mult sau 
mai puţin îndepărtat - precum şi alte deziderate au decis conducerea Institutului de Arheologie din laşi să-şi 
amplifice angajarea în investigarea metodică a nucleului urban medieval de la Siret, cu atât mai mult cu cât 
specialiştii ieşeni fuseseră implicaţi şi anterior in diverse lucrări menite să scoată la iveală antichităţile din 
localitatea in discuţie. 

Noua rundă a cercetărilor a fost reluată în vara lui 1992, continuând şi în următorii trei ani sub 
coordonarea unor colective remaniate structural, dar din păcate cu o componenţă adesea fluctuantă. 
Lucrările de pe şantier s-au dovedit benefice şi pe plan didactic, dând posibilitatea unui mare număr de 
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studenţi ai Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii ,Al.I. Cuza din laşi să-şi efectueze practica arheologică. 
Fondurile necesare efectuării săpăturilor şi dotarea de şantier, au fost asigurate în mod prioritar de Institutul 
de Arheologie din laşi, o contribuţie mai limitată, dar totuşi utilă, datorându-se şi Universităţii ,Al.I. Cuza. 

În consonanţă cu cerinţele actuale ale investigaţiilor arheologice, noile săpături de la Siret, nu s-au 
rezumat numai la o perspectivă unilaterală, ci au fost concepute sub incidenţa interdisciplinarităţii, implicând 
o colaborare strânsă intre arheologi, paleofaunişti, antropologi, fizicieni, chimişti, numismaţi, geologi, etc. 
Cooperarea intre specialişti de formaţie diversă, deşi aflată într-un stadiu incipient, se dovedeşte a fi extrem 
de fructuoasă. 

După cercetări de suprafaţă repetate şi după consultări cu cunoscători ai zonei, am socotit oportun să 
alegem pentru săpături perimetrul din jurul bisericii Sfânta Treime, situată pe pantele nord-estice ale dealului 
Sasca. Opţiunea a fost determinată de constatarea că în arealul menţionat, unde reperasem o prezenţă 
sugestivă a urmelor sporadice din mai multe etape ale evului mediu, existau suprafeţe acoperite de livezi şi 
terenuri agricole care permiteau, cel puţin în anumite perioade ale anului - chiar dacă nu în cele mai propice 
- săpături de oarecare extensie. Amplasarea în centrul respectivului perimetru a lăcaşului de cult cu hramul 
Sfintei Treimi, unul din cele mai vechi şi valoroase din întreg arealul extracarpatic, a contat de asemenea, în 
decizia stabilirii locului de săpături, întrucât, pe de o parte, momentul ctitoririi bisericii nu era pedeplin 
clarificat, iar pe de altă parte, presupuneam că în preajmă ar fi fost normal să fie grupate complexe de 
locuire şi de factură funerară dintr-o epocă cel puţin contemporană cu monumentul religios. 

Angajându-ne în cercetările din centrul citadin de la Siret, ne-am propus, în primul rând, să dezvelim o 
parte dintr-un cartier al oraşului medieval, spre a ne crea o imagine asupra dispoziţiei construcţiilor de locuit 
şi de altă natură, spre a surprinde cele mai vechi urme ale habitatului urban, spre a ne edifica asupra 
anumitor elemente referitoare la modul de viaţă şi ocupaţiile locuitorilor şi la nivelul lor cultural, iar, în al 
doilea rând, spre a obţine date mai concludente asupra etapelor constructive ale bisericii Sfânta Treime, 
asupra limitelor şi încadrării cronologice a necropolei adiacente şi a caracteristicilor ritualului funerar. 

În spiritul celor preconizate, am reuşit să ne asigurăm un front de lucru satisfăcător nu numai în 
vecinătatea imediată a lăcaşului de cult, ci şi în preajma sa: în livada plasată la sud-est de aceasta şi pe o 
fâşie de teren agricol situat intre pârâul Cacaina şi biserică, la nord şi nord-vest de lăcaş. În zona livezii -
denumită convenţional sectorul A - au fost trasate14 secţiuni paralele, cu lungimea variind intre 23,5 şi 49,5 
m şi cu lăţimea de 1,5 m, lărgite după necesităţi, reuşindu-se să se descopere 9 locuinţe, 2 cuptoare şi 5 
gropi. Arealul situat la nord şi nord-vest de lăcaşul Sfintei Treimi - denumit sectorul B - mult mai întins, a fost 
investigat tot prin secţiuni paralele, în număr de 20, cu lungimea variind intre 15,5 şi 90 m, în funcţie de 
conformaţia terenului şi cu lăţimea de 1-1,5 m, păstrându-se de regulă o distanţă de 2 sau 2,5 m intre ele, 
pentru a nu se risca neinterceptarea vreunei locuinţe. În sectorul B au fost cercetate 15 locuinţe, 6 gropi şi o 
fântână din evul mediu, o locuinţă din perioada modernă (dezvelită doar parţial) şi o locuinţă din epoca 
fierului. 

Complexele de locuire medievale nu erau identice în ceea ce priveşte dimensiunile, forma şi modul de 
construcţie. Cu excepţia unui bordei, celelalte locuinţe erau de suprafaţă, unele fiind ridicate la nivelul de 
călcare din vechime, eventual prin amenajarea pantei, iar altele uşor adâncite - nu mai mult de 0,5 m - tip 
inserat de obicei în categoria aşa-numitelor semibordeie. În general au fost posibile relativ puţine observaţii 
concludente în legătură cu sistemul lor de construcţie datorită putrezirii masei lemnoase, a distrugerilor 
provocate de arăturile succesive şi a uniformităţii culorii solului la nivelul complexelor de locuit şi dedesubtul 
acestora. Locuinţele erau de formă rectangulară, fiind de obicei de dimensiuni reduse. O mare parte a lor 
aveau laturile de 3-4 m şi numai arareori de peste 7 m, dispunând de regulă de o singură încăpere şi numai 
în cazuri speciale de două. În câteva locuinţe au fost depistate rămăşiţe de la cuptoare din piatră sau lut, 
amplasate lângă unul din pereţii încăperii. Pe lângă cuptoarele din interiorul caselor, au fost descoperite 
astfel de construcţii - în două cazuri - şi în imediata lor apropiere, servind desigur la preparatul hranei în 
anotimpurile călduroase. 

Inventarul complexelor de locuire se compunea mai ales din resturi ceramice şi paleofaunistice şi în mai 
mică măsură din piese din metal. În mod firesc materialul arheologic era mai bine reprezentat în locuinţele 
mai mult sau mai puţin adâncite, fără să fie însă într-o stare de conservare prea bună, ci de regulă 
fragmentat şi deteriorat. Inventarul din metal cuprindea diverse unelte, materiale de construcţie, arme, piese 
de vestimentaţie şi de uz gospodăresc: cuie, piroane, cuţite, potcoave, scoabe, pinteni, vârfuri de săgeată, 
topoare, dălţi, suvace, drâmbe, chei, catarame, sfredele, cuţite de grădinărie, verigi, etc., produse probabil în 
mare parte pe plan local. 

Ceramica aparţinea îndeosebi speciilor uzuale, nesmălţuite, obţinute atât în mediul neoxidant cât şi în 
cel oxidant. Dacă în complexele de locuire din ultimele decenii ale sec. XIV şi de la începutul veacului 
următor predominau vasele de culoare cenuşie, în perioada ulterioară se impun acelea de culoare cenuşie, 
arse în mediul oxidant. Repertoriul formelor era relativ divers, cuprinzând oale-borcan, oale cu toartă, 
capace, pahare, castroane, farfurii, căni, etc., fără decor sau ornamentate cu caneluri sau cu motive incizate 
şi imprimate. Cea mai veche specie descoperită până în prezent are un aspect arhaic, fiind lucrată la roata 
cu turaţie lentă, dintr-o pastă de o calitate mai puţin îngrijită, cu microprundişuri ca degresant, de culoare 
cărămizie. Ea apare izolat în stratul de cultură, dar şi împreună cu ceramica zgrunţuroasă din perioada 
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primilor Muşatini. 
Extrem de revelatoare pentru specificul creşterii animalelor şi pentru consumul alimentar al orăşenilor 

din Siret, se dovedesc analizele resturilor arheozoologice. Acestea indică o pondere principală pentru 
taurine, urmate de porcine şi ovicaprine. Oasele de cabaline, de păsări de curte şi de peşti apar în număr 
mult mai redus, la fel ca şi acelea de animale sălbatice, ceea ce dovedeşte faptul că vânătoarea, cu toată 
întinderea mare a codrilor şi a bogăţiei cinegetice, ocupa un rol minor în preocupările populaţiei urbane. 

Analogiile inventarului feros şi ceramic cu piesele similare din alte aşezări medievale din spaţiul 
românesc şi din regiunile învecinate, ca şi cele câteva monede din bronz, argint şi aur, descoperite în 
cuprinsul locuinţelor medievale şi în imediata lor apropiere, le datează începând din ultimele decenii ale sec. 
XIV şi până în sec. XVII, mai numeroase fiind cele ridicateîn veacurile XIV-XV. Caracteristicile pieselor din 
inventar şi gruparea lor în preajma principalului lăcaş de cult ortodox din oraş, pledează pentru ideea că 
locuitorii respectivelor case împărtăşeau această credinţă, ei aparţinând probabil comunităţilor româneşti. 

Cercetările efectuate în conexiune cu biserica Sfânta Treime şi cu necropola adiacentă au răspuns 
numai în parte aşteptărilor. În această zonă au fost trasate 5 secţiuni perpendiculare pe zidurile sale: 4 pe 
latura sa de nord şi una pe absida altarului. Pe de altă parte, secţiunile din extremitatea sectorului A, la fel ca 
şi acelea din sectorul B, au intersectat limitele de sud-est şi de nord ale cimitirului. În total au fost cercetate 
un număr de 84 de morminte situate în jurul lăcaşului de cult. Alte 22 morminte, surprinse într-o zonă 
centrală a sectorului B, ocupau o poziţie excentrică în raport cu celelalte morminte, aflându-se la câteva zeci 
de metri de ele. Numărul lor este posibil să fi fost ceva mai mare, dar secţiunile, nefiind dispuse decât la 2 m 
sau 2,5 m una de cealaltă, nu au permis să fie interceptate toate mormintele, ceea ce, dealtfel, nici n-a stat 
în intenţia noastră. 

Numai la un număr redus de înhumaţi s-au depistat resturi de la sicrie de lemn. La fel de rare sunt şi 
mormintele conţinând piese de inventar, acestea fiind reprezentate prin obiecte de podoabă, accesorii 
vestimentare şi monede. Cronologia pieselor menţionate, suprapunerile frecvente de morminte şi 
reînhumările, certifică o utilizare îndelungată a necropolei, extinsă de-a lungul a cel puţin patru secole: XIV
XVIII. 

Secţiunile perpendiculare pe zidurile lăcaşului nu au fost din păcate de natură să furnizeze elemente 
foarte precise în legătură cu data construirii sale, care este, precum se ştie, controversată în literatura de 
specialitate. Această neîmplinire s-a datorat subzidirilor efectuate cu prilejul lucrărilor de restaurare din anii 
1937-1940, care au distrus depunerile stratigrafice originale. În preajma bisericii, dar şi în câteva complexe 
de locuire, situate ceva mai departe de aceasta, s-au recuperat mai multe discuri ornamentale cu picior -
întregi sau fragmentare - acoperite în exterior cu smalţ verzui sau brun, care avuseseră menirea de a decora 
faţada monumentului. Prezenţa lor în unele locuinţe de la sfârşitul sec. XIV indică contemporaneitatea 
acestora cu momentul de ridicare a lăcaşului, care este, prin urmare, improbabil să aparţină, precum s-a 
pretins de unii specialişti, influenţaţi de datele tradiţiei, epocii domniei lui Sas, fiul şi urmaşul lui Dragoş. 

Chiar dacă stadiul cercetărilor este departe de a fi mulţumitor, iar prelucrarea materialelor obţinute în 
urma săpăturilor metodica din ultimii ani nu este pe deplin încheiată, ele oferă sugestii extrem de relevante 
pentru planimetria şi evoluţia oraşului Siret, ca şi pentru locul său în reţeaua urbană din voievodatul 
moldovenesc. 

V. Spinei, C. Asăvoaie, Arheologia Moldovei, 16, 1993, p. 215-227; S. Haimovici, C. Tarcan, G. 
Amaximoaie, Ibidem, p. 311-320; N. Ciocan, Siretul în evul mediu. Schiţă istorică, în Siretul-vatră de istorie şi 
cultură românească, coord. 1.Popescu-Sireteanu, laşi, 1994, p. 77-90. 

Lucrări aflate sub tipar: V. Spinei, E. Gherman, Arheologia Moldovei, 18, 1995; P. Cantemir, D. 
Botezatu, ibidem; M. Geba, A. Vusatiuc, ibidem; A.M. Vlad, ibidem; S. Haimovici, L. Bejenaru, Suceava. 
Studii şi Materiale, 20. 

67. STELNICA-GRĂDIŞTEA MARE, Jud. Ialomiţa; Niculae Conovici, IAB; Gheorghe Matei, Muzeul 
judeţean Slobozia 

În cursul anului 1986, OJPCN-ului Ialomiţa i s-a solicitat avizarea unor lucrări de îmbunătăţiri funciare în 
perimetrul I.A.S. Stelnica, situate în Balta Borcei, la nord de şoseaua naţională şi calea ferată Feteşti
Cernavodă. În urma cercetărilor de suprafaţă executate de Gh. Matei de la Muzeul judeţean Ialomiţa au fost 
identificate şi cartate trei zone de interes arheologic deosebit: drumul antic „La melciş", movila „Bâtlanului" şi 
„Grădiştea Stoicii" - cunoscută anterior datorită investigaţiilor lui P. Polonic, N. Anghelescu şi V. Culică. În 
luna octombrie 1986, cu fonduri puse la dispoziţie de IELIF Slobozia, au fost efectuate două sondaje 
arheologice pe „Grădiştea Stoicii" de către N. Conovici de la Institutul de Arheologie din Bucureşti şi Gh. 
Matei de la Muzeul judeţean Ialomiţa. Au fost descoperite urme de locuire aparţinând culturii Coslogeni târzii, 
cu elemente hallsattiene şi o aşezare getică din sec. IV-III a. Chr., împreună cu urme medievale târzii. 

În primăvara anului următor, Gh. Matei a fost înştiinţat de conducerea fermei zootehnice a aceleiaşi 
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intreprinderi, despre descoperirea în perimetrul fermei a unor morminte. Cercetând locul, Gh. Matei a adunat 
resturile unui mormânt de inhumaţie (M.1 ), mai multe vase getice, o amforă şi alte fragmente elenistice, 
câteva fragmente ceramice neolitice. Vasele getice şi greceşti proveneau din morminte de incineraţie 
deranjate. Materialele recuperate au fost prezentate de descoperitor la sesiunea anuală de comunicări a 
Muzeului judeţean Ialomiţa din Slobozia. ln luna octombrie a aceluiaşi an au fost executate primele săpături 
de salvare pe Grădiştea Mare, cu fonduri tot de la IELIF Slobozia, de către un colectiv condus de N. 
Conovici, din care mai făceau parte Gh. Matei, V.St. Niţulescu şi E. Renţa. în anii următori, cercetările au fost 
continuate de N. Conovici şi Gh. Matei, având ca principal obiectiv cercetarea necropolei getice, atât cât se 
mai păstrează. Săpăturile vor continua şi în anii următori. Fondurile au fost fumizate de Institutul de 
Arheologie din Bucureşti şi Muzeul judeţean Ialomiţa, Slobozia. Materialul arheologic este depozitat la 
această din urmă instituţie, unde este restaurat, conservat şi expus. 

Amplasarea şi conservarea sitului: 
Grădiştea Mare este o ridicătură de teren din Balta Bercei, cu o suprafaţă de cca. 15 ha şi o înălţime 

relativă faţă de terenul din jur de 0,50 - 2 m, situată la cca. 3 km NNE de bacul de traversare de la Stelnica. 
Primele cercetări de suprafaţă au fost efectuate aici de către N. Anghelescu şi V. Culică în 1962, care au 
adunat fragmente ceramice getice, elenistice şi de tip Coslogeni. Astăzi aici se află sediul unei ferme 
zootehnice aparţinând S.C. Stelnica (fostul IAS). O mare parte a terenului este betonată şi ocupată de 
diferite construcţii. În curtea îngrădită din spatele saivanelor, în partea de nord-vest a Grădiştei, acolo unde 
au apărut mormintele, este un loc viran folosit pentru staţionarea maşinilor agricole, depozitarea furajelor şi 
evacuarea temporară a gunoiului de grajd. În decursul timpului, asupra terenului s-au efectuat diferite lucrări 
mecanice implicând deplasări de pământ, canalizări, săpături diverse. Ca urmare, stratul de humus arabil 
existent astăzi, cu o grosime variind intre 0,20 - 0,45 m, este de formaţie recentă. Pe locul unor foste 
saivane, acest strat poate ajunge la peste 1 m adâncime. Stratul arheologic a fost desfiinţat aproape integral, 
astfel încât astăzi întâlnim doar gropile săpate în solul viu, rareori apărând complexe din locuirea preistorică 
altele decât amintitele gropi. Multe morminte, în special cele de incineraţie, apar deranjate încă din solul 
arabil la -0, 15 - 0,20 m. Gropile mormintelor sunt adeseori imposibil de delimitat. 

Săpăturile din 1987: 
Sistemul de săpătură adoptat a fost de la început acela al secţiunilor succesive, cu lăţimea de 3 m, 

despărţite de martori de 0,50 m. În 1987 au fost practicate trei secţiuni de explorare, dintre care două (S.I şi 
S.I11) pe direcţia E-V, având drept centru locul de descoperire al M.1 (de inhumaţie), iar una, pe direcţia N-S, 
pornind dinspre M.1 spre sud, din dorinţa de a obţine informaţii privind întinderea necropolei. Lungimea 
secţiunilor a fost influenţată de existenţa diferitelor amenajări din zonă (drumuri, garduri, construcţii diverse). 
Nu au fost atinse limitele necropolei. Faţă de orientarea majorităţii mormintelor (SSE-NNV), s-a hotărât 
continuarea săpăturilor pe direcţia E-V, singura susceptibilă să surprindă majoritatea mormintelor. 

În 1987 au fost cercetate 26 morminte getice. S-a stabilit că este vorba de o necropolă birituală, de 
incineraţie şi inhumaţie, în care se întâlnesc trei ritualuri principale distincte: 

1. Morminte de inhumaţie, 11 la număr (42,3% din total). Majoritatea au scheletele aşezate în decubit 
dorsal, cu braţele întinse pe lângă corp; unul singur, de femeie, era uşor chircit spre stânga. Orientarea 
predominantă a scheletelor este SSE-NNV (unul era orientat VNV-ESE). Cu excepţia acestuia din urmă 
(M.14), toate celelalte au fost aflate la mică adâncime (0,50 - 0,25 m) şi din acest motiv erau de cele mai 
multe ori deranjate. Inventarul este sărac, constând de obicei din obiecte de podoabă (brăţări, fibule, 
mărgele) sau obiecte personale (fusaiolă, cuţit, foarfecă). Un singur mormânt (M.16) avea obiecte de ofrandă 
- un opaiţ elenistic şi oase de ovină (ofrandă de came). Mormintele de inhumaţie aparţin ambelor sexe şi 
tuturor categoriilor de vârstă. 

2. Morminte de incineraţie cu groapă rotundă şi urnă, cu sau fără capac. S-au găsit 8 asemenea 
morminte, toate la mică adâncime şi deci deranjate, ca şi mormintele de inhumaţie. Un singur mormânt avea 
oasele depuse direct pe fundul gropii şi acoperite cu fragmente ceramice (M.2). Toate celelalte aveau 
osemintele depuse în urne, unele acoperite cu capac sau cu fragmente ceramice. Datorită stării mormintelor 
nu a fost posibilă determinarea cu precizie a variantelor. Inventarul consta, atunci când era prezent, din 
obiecte de port (mărgele, aplice, pandantive, brăţară - la mormintele de femei) sau un cuţit (la bărbaţi) 
trecute prin focul rugului şi deformate sau distruse. 

3. Morminte de incineraţie cu groapă alungită, cu oasele depuse pe sol şi obiecte de ofrandă. Au fost 
cercetate 7 morminte din această categorie. Gropile lor apar de obicei la adâncime mai mare (0,70 - 0,90 m), 
sunt de formă rectangulară sau ovală, cu lungimi ajungând până la 2,75 m şi lăţimea de 0,60 - 0,70 m. 
Orientarea gropilor este aceeaşi cu a mormintelor de inhumaţie. Printre oasele calcinate, depuse de regulă 
pe mijlocul gropii, apar uneori obiecte de port trecute prin rug. La unul sau la ambele capete ale gropii erau 
aşezate, în majoritatea cazurilor, vase de ofrandă din categoriile pentru provizii, castroane, căni, cupe, vase
borcan. Unele morminte, inclusiv de femei, aveau ca ofrandă şi câte o săgeată (vârf), separat de oseminte. 
Un singur mormânt (M.20) avea şi armă (cuţit de luptă). 

întregul mobilier funerar, indiferent de ritul sau ritualul folosit, este specific culturii getice din sec. IV a. 
Chr. Nu au fost identificate elemente de ritual caracteristice altor etnii (ex. sciţilor). 
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Săpăturile din 1988: 
În acest an s-a lucrat în două perioade (lunile septembrie şi octombrie-noiembrie). Au fost descoperite 

încă 24 morminte, dintre-care 7 de inhumaţie, 11 de incineraţie cu groapă rotundă şi urnă (9 cazuri) sau 
acoperite cu cioburi (2) şi 6 cu groapă alungită şi ofrande. 

Cinci morminte de inhumaţie nu aveau inventar, alte două aveau piese de inventar feminin (fusaiolă, 
mărgică, piatră de râşniţă). Detaliile de ritual sunt aceleaşi ca în anul precedent. 

Cinci morminte cu groapă rotundă nu aveau inventar. Dintre celelalte, mormintele feminine aveau 
obiecte de port trecute prin foc, iar cele masculine câte un cuţitaş. 

Mormintele cu groapă alungită din acest an au un inventar mai bogat. ~e remarcă şi aici apariţia (2 
cazuri) a pietrelor de râşniţă şi a vârfurilor de săgeţi în morminte de femei. ln unele cazuri, anumite vase de 
ofrandă erau sparte ritual şi depuse astfel în groapă, chiar alături de vase întregi. Au fost descoperite şi cinci 
gropi de ofrandă (faţă de două în 1987), conţinând oase de animale, cenuşă, rare fragmente ceramice. Se 
pare că astfel de gropi erau în legătură cu mormintele de incineraţie în urnă. 

Pe planul necropolei se poate observa tendinţa mormintelor de inhumaţie şi a celor de incineraţie cu 
groapă alungită de aforma nuclee, în vreme ce mormintele de incineraţie cu urnă sunt răspândite relativ 
uniform. Fragmente ceramice şi oseminte izolate (arse sau nu) arată că numărul mormintelor din aria 
cercetată a fost mai mare. 

În afara mormintelor getice, pe parcursul săpăturilor au fost găsite şi urme de locuire (bordeie, gropi, 
pari putreziţi) de epocă medievală târzie, fragmente ceramice neolitice (Boian, Gumelniţa) şi aparţinând 
culturii Coslogeni (bronzul final). Acestei din urmă culturi îi aparţine şi o groapă rituală (Gr.15). Aceasta era 
de formă tronconică şi conţinea o mare cantitate de fragmente ceramice îndesate, câteva oase de animale, 
resturi de cărbuni şi cenuşă. Din fragmentele ceramice au fost reconstituite mai multe vase, printre care unul 
de mari dimensiuni, în formă de copaie, cu suport înalt în forma literei H. Altele erau vase de provizii şi de uz 
comun. 

Săpăturile din 1989: 
Au fost descoperite 25 morminte, dintre care 9 de inhumaţie, 14 de incineraţie cu groapă rotundă şi 2 de 

incineraţie cu groapă alungită; la acestea se adaugă 3 gropi getice pentru ofrande. 
Mormintele de inhumaţie erau toate deranjate de intervenţii ulterioare, două chiar secţionate. Doi 

înhumaţi (femei) aveau câte o piatră de râşniţă la cap sau la picioare. 
Mormintele de incineraţie cu groapă rotundă erau mai variate în privinţa ritualului. Astfel, în trei cazuri 

am presupus existenţa, alături de oase sau în afara mormântului, a unor vase de ofrandă. Observaţiile sunt 
însă nesigure datorită deranjării depunerilor. Cel puţin trei morminte aveau oasele calcinate depuse direct pe 
sol. Natura inventarului (obiecte de port trecute prin focul rugului) este aceeaşi ca în campaniile precedente. 

Mormintele de incineraţie cu groapă alungită nu au adus elemente noi. 
Două din gropile de ofrande conţineau vase (castron, amforă) sparte pe loc. Ele erau în apropierea unor 

morminte de incineraţie cu groapă circulară şi urnă. 
Nu au mai apărut complexe mai vechi, ci doar fragmente ceramice izolate neolitice şi din bronzul final 

(Coslogeni). 
Săpăturile din 1990: 
Au fost cercetate alte 17 morminte getice: 9 de inhumaţie (unul dublu), 4 de incineraţie cu groapă 

rotundă şi 4 de incineraţie cu groapă alungită. La acestea se adaugă 3 gropi de ofrandă getice, 2 gropi 
rituale aparţinând culturii Coslogeni şi resturile unor amenajări moderne. S-a constatat că o parte din 
perimetrul necropolei fusese afectat în cursul toamnei precedente prin săparea unui şanţ pentru însilozare 
cu lăţimea de cca. 7 m şi o lungime neprecizată. Acest şanţ a dus la dispariţia unui număr incert de 
morminte. 

Dintre mormintele de inhumaţie se detaşează M.79 bis (copil reînhumat). Oasele acestuia erau făcute 
pachet, cu craniul deasupra, în marginea gropii M.79 (de femeie). În jurul craniului şi îndreptate spre el au 
fost depuse 20 de vârfuri de săgeţi din bronz. Un mormânt de adult avea ca mobilier un silex neolitic şi era 
orientat S-N. Două schelete erau secţionate de gropile unor bordeie medievale târzii. 

Toate mormintele de incineraţie cu groapă circulară şi două din cele cu groapă alungită, aflate aproape 
de suprafaţa actuală a terenului, erau puternic deranjate. 

Ca elemente noi se semnalează doar înmulţirea numărului mormintelor de inhumaţie şi sărăcia 
crescândă a inventarului la toate categoriile, pe măsura înaintării spre nord a săpăturilor. 

Săpăturile din 1991: 
Au fost cercetate 25 de morminte şi au fost depistate urmele altora, complet distruse. De această dată 

predomină net mormintele de inhumaţie (19, faţă de numai 5 cu groapă rotundă şi urnă şi 1 cu groapă 
alungită). Unul din scheletele înhumate (M.108), fără inventar şi orientat V-E, este recent, deci nu aparţine 
necropolei. Pentru prima dată au fost identificate acum gropile unora din mormintele de inhumaţie. S-a 
constat că acestea erau mult mai lungi decât scheletele, ajungând până la 2,50 m. Aceasta implica 
depunerea unor ofrande la cap şi la picioare, probabil de natură organică. Două din schelete erau chircite pe 
dreapta (M.98) sau pe stânga (M.11 O) şi aveau orientarea S-N. Pietrele de râşniţă ori simple lespezi, 
aşezate la capul sau la picioarele defuncţilor s-au întâlnit în 5 cazuri. 13 morminte erau fără inventar, 
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celelalte aveau inventar sărac. 
Dintre mormintele de incineraţie cu urnă, unul avea şi vas de ofrandă alăturat. 
A fost găsită o singură groapă getică pentru ofrande.· 
Din bronzul final provin două gropi (una rituală) şi resturile unei locuinţe aparţinând culturii Coslogeni. 

Complexe medievale târzii şi moderne au afectat şi în acest sector integritatea necropolei. 
Săpăturile din 1992: 
Au fost cercetate alte 33 morminte getice. De această dată predomină mormintele de incineraţie (17 cu 

groapă rotundă şi urnă, 4 cu groapă alungită, 12 de inhumaţie). Pe ansamblul necropolei cercetate până în 
1992 inclusiv, din 151 morminte un număr de 67 sunt de inhumaţie (44,37%), 60 de incineraţie cu groapă 
rotundă (39,73%) şi 23 de incineraţie cu groapa alungită (15,23%). S-a constat şi în acest an concentrarea 
mormintelor în cadrul unor nuclee. 

Mormintele de inhumaţie din 1992 păstrează orientarea obişnuită (SSE-NNV), dar apar şi abateri (M.122 
- de copil, orientat NV-SE, M.128 - tot de copil, orientat S-N). S-a identificat forma gropilor la 5 morminte. 
Observaţia noastră privind posibilitatea depunerii unor ofrande vegetale se întăreşte prin descoperirea unor 
schelete aşezate lateral faţă de axa gropii. O anume varietate se constată în privinţa poziţiei mâinilor, în trei 
cazuri acestea fiind dispuse pe piept sau pe abdomen. Toţi inhumaţii erau de sex feminin sau copii. S-au 
înregistrat cazuri când lespezile sau pietrele de râşniţă - de obicei fragmentare, erau aşezate atât la cap cât 
şi la picioare. 

Mormintele de incineraţie cu groapă rotundă şi urnă, descoperite în 1992 conţin elemente de datare mai 
târzii (sec. III a.Chr.): amfore, fibulă de schemă La Teme (M.139). 

Pentru această vreme se constată un metisaj intre cele două ritualuri de incineraţie: urne în morminte cu 
groapă alungită, creşterea numărului de morminte cu groapă circulară cu osemintele depuse pe fundul gropii 
şi vase de ofrandă. Se constată de asemenea creşterea procentuală a numărului de vase lucrate la roată şi 
a importurilor elenistice. 

Din cele 12 gropi descoperite în 1992, 3 aparţin necropolei getice, una este o groapă rituală Coslogeni 
(umplută cu fragmente ceramice), iar celelalte sunt medievale târzii sau moderne, în legătură cu resturile de 
construcţii din această vreme. 

Cercetarea necropolei getice de la Stelnica-Grădiştea Mare va continua şi în anii următori. Descoperirile 
întâmplătoare făcute cu prilejul diferitelor construcţii sau excavări arată că necropola era mult mai întinsă 
spre nord, vest şi sud. De aceea se impune intensificarea săpăturilor prin mărirea fondurilor alocate anual, în 
aşa fel încât să poată fi salvate cât mai multe dintre morminte. Interesul acestei cercetări este dat în primul 
rând de numărul neobişnuit de mare al mormintelor de inhumaţie. Analiza antropologică va aduce contribuţii 
importante privind modul de viaţă şi caracteristicile biologice ale populaţiei getice din această parte a ţării. 

68. STRAHOTIN, Corn. Dângeni, Jud. Botoşani; Paul Şadurschi, Muzeul Judeţean de Istorie Botoşani 

Pe platoul dealului Strahotin, la altitudinea de 160 m, pe una din terasele Jijiei, aflată la piciorul pantei, 
transformată de alunecările de teren într-o zonă cu ponoare, în urma unor semnalări făcute în primăvara 
anului 1981, a fost depistat un cimitir getic de incineraţie cu morminte plane. 

Începând cu vara aceluiaşi an, s-au intreprins aici sondaje arheologice aproape anual, până în 1988, 
când s-a putut constata epuizarea obiectivului. O bună parte a cimitirului getic s-a distrus în timp, în urma 
repetatelor alunecări de teren, care au şi dat pantei afectată toponimul PONOARE. În vecinătatea necropolei 
s-au găsit, pe pante, la suprafaţă, piese din silex din diverse perioade, intre care menţionăm o fază timpurie 
a epocii bronzului, documentată şi prin fragmente ceramice culese de la suprafaţa solului, precum şi printr
un vârf de lance din bronz descoperit accidental. 

Săpăturile efectuate au dus la descoperirea a 29 morminte, cele mai multe dintre ele (26) fiind de 
incineraţie, getice.încadrate pe baza inventarului şi prin comparaţii cu descoperiri similare, în sec. V-VI a. 
Chr. Unul dintre mormintele cercetate (M 14), lipsit de inventar şi complet răvăşit, poate fi considerat ca 
aparţinând aceleiaşi perioade, spre deosebirede alte două (M 24 şi M 28) care prin ritual şi inventar se 
încadrează în categoria mormintelor sarmatice, aparţinând sec.li-III p. Chr. 

Ritul funerar dovedit pentru cele 26 de morminte este incineraţia, toate aceste morminte fiind getice. 
Dintre acestea, unul avea resturile cinerare depuse direct pe fundul gropii M 7, celelalte 25 având resturile 
cinerare depuse în urne, de cele mai multe ori vase-borcan în formă de clopot, ornamentate cu brâuri 
alveolate şi proeminenţe sau butoni, alteori având doar un şir de alveole sub buză sau proeminenţe ori 
butoni (de obicei 4) dispuşi în cruce. Oasele calcinate s-au găsit în cele mai multe cazuri în urnă, uneori 
însă, fragmentele de oase calcinate s-au aflat şi în jurul urnelor (probabil o consecinţă a faptuilui că urna era, 
de cele mai multe ori, spartă din vechime, datorită presiunii pământului). Drept urne s-au folosit, cu 
predilecţie, vasele tip borcan, dar uneori şi castroane având de această dată gura în sus. Drept capac, 
urnele aveau de obicei, o strachină aşezată cu gura în jos, în trei cazuri strachina fiind înlocuită de o lespede 
de piatră (gresie). În multe cazuri, urnele conţinând resturi cinerare au fost găsite neacoperite. Se poate 
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presupune că acestea ar fi avut un capac din material organic (lemn, ţesătură, piele) supus descompunerii. 
Alături de urne, în multe cazuri, s-au găsit căni, cu toarta puţin supraînălţată, folosite ca ofrande. 

Toată ceramica descoperită în acest cimitir, a fost lucrată cu mâna, din pastă poroasă, arsă inegal, 
având culoarea cărămizie sau cenuşiu-cărămizie, cu pete, acestea provenind atât de la coacerea în cuptor, 
cât şi de la arderi secundare, produse cu prilejul ritualului de incinerare. 

Ca forme ceramice sunt foarte frecvente vasele-borcan, apoi străchinile şi castroanele. Cănile cu toarta 
puţin supraînălţată, lucrate dintr-un sul sau o bandă de argilă, sunt modelate dintr-o pastă mai bună 
(compactă, omogenă), asemănătoare cu pasta folosită la modelarea străchinilor şi au culoarea cenuşiu
cărămizie sau neagră. 

69. ŞOLDANEŞTI-HLIGENI li, R. Moldova; Natalia Golţeva, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 
Chişinău 

Cetăţuia este situată la marginea de sud-vest a satului, pe culmea terasei stângi a canionului, pe fundul 
căruia curge râuleţul Ciorna. Fortificată natural de malurile înalte şi abrupte, dinspre câmp (SV) se mai 
păstrează sistemul defensiv - val înalt de 3,5 m cu şanţ în faţă, adânc până la 4 m, întrerupt de intrarea în 
cetăţuie. Spre NV de intrare se află o mamelonare în formă de turnul, cu înălţimea de 3,5 m. În preajma 
cetăţuiei se întinde aşezarea-posaci din sec. VIII-XI Hligeni V, cercetată în anii 1978-1979. 

Săpăturile arheologice din incinta cetăţii, efectuate în anii 1989-1990, sub egida Muzeului Naţional de 
Istorie a Moldovei, au permis depistarea câtorva nivele cultural-cronologice. 

Sporadic, au apărut vestigii din paleoliticul superior şi eneoliticul târziu. Teritoriul a fost locuit foarte 
intens în hallstattul timpuriu. Culturii tracice de tip Sahama-Solonceni din sec. X-VIII a. Chr îi sunt atribuite o 
locuinţă adâncită şi 42 gropi menajere. În sec. IX-VIII a. Chr. cetăţuia funcţiona şi ca un centru de cult. O 
dovadă în acest sens este, cenuşarul găsit aici, conţinând resturi de la sacrificiile umane practicate - 27 
complexe rituale cu fragmente de schelete umane şi, deseori, maxilare şi fragmente de craniu şi vase 
ceramice deteriorate, depuse în gropi nu prea adânci. 

Hallstattului mijlociu, a doua jumătate a sec. VIII - sec. VII a Chr. îi sunt atribuite câteva complexe cu 
ceramică şi obiecte individuale de tip Basarabi-Şoldăneşti. 

Apar şi vestigii din sec. VII-VI (V) a. Chr. în special ceramică, în proporţii reduse. Orizontul caracteristic 
culturii geţilor din sec. IV-III a. Chr. este prezent prin 2 gropi menajere cu ceramică tipică acestei perioade, 
inclusiv fragmente de amfore greceşti şi ceramică cu firnis negru. 

Perioada romană târzie este reprezentată printr-un număr redus de ceramică grosieră din sec. III p. Chr. 
de tip Etulia şi un mormânt de inhumaţie răvăşit; inventar: piciorul unei fibule din sec. V p. Chr. 

În sec. VIII-XI incinta cetăţuiei şi teritoriul din preajmă au fost locuite de slavi, cărora le sunt atribuite 
diverse ateliere şi locuinţe cu materiale de tip Luca-Raikoveţkaia-Hlincea I şi materiale tipice vechii culturi 
ruse. 

Activitatea în incinta fortificaţiei se întrerupe la limita sec. X-XI, fenomen caracteristic pentru toate 
aşezările întărite de pe platoul Nistrului. 

Golţeva N.V., Caşuba M.T. ,Glinjeni li. Mnogosloinîi pamiatnik Srednego Podnestrovia„ Tiraspol, 1995. 

70. ŞTEFAN CEL MARE, Jud. Bacău; Ioan Mitrea, Constantin Eminovici, MJI Bacău 

În perioada anilor 1984 - 1990 s-au efectuat cercetări arheologice sistematice în aşezarea din punctul 
"La Silişte", de pe raza satului Gutinaş, comuna Ştefan cel Mare, judeţul Bacău. 

În aşezarea de la Ştefan cel Mare, punctul "La Silişte", situat pe terasa înaltă din dreapta râului Trotuş, 
s-au descoperit materiale arheologice din mai multe epoci istorice, respectiv din eneolitic (cultura Cucuteni 
8), bronzul târziu (cultura Noua), hallstattul târziu (sec. V-VI a. Chr.), epoca geto-dacică (sec. I a. Chr. - sec. 
I p. Chr.), epoca stăpânirii romane în Dacia (aşezare a dacilor liberi din sec. li - III) şi perioada sec. V - VII. 

Obiectivul principal al cercetărilor din anii 1984 - 1990 l-a constituit aşezarea din sec. V - VII, în fapt 
nivelul arheologic cel mai bine reprezentat la Ştefan cel Mare 1 • 

Prin săparea a 24 de secţiuni şi a casetelor corespunzătoare pentru dezvelirea complexelor de locuire, a 
fost investigată o suprafaţă totală de cca. 5000 m.p. În suprafaţa cercetată au fost descoperite 18 locuinţe, 
dintre care 17 sunt de tipul locuinţelor cu podeaua mai mult sau mai puţin adâncită faţă de nivelul 
construcţiei, iar una (L 1 O) este de tipul locuinţelor de suprafaţă, având deci podeaua pe nivelul de 
construcţie, respectiv nivelul de călcare. 

În locuinţa L 16 s-au găsit două gropi de stâlpi pe latura de V, care pot fi puşi fie în legătură cu intrarea în 
locuinţă, sau cu stâlpii de la un război de ţesut vertical. În rest nu s-au găsit gropi de la furcile de susţinere a 
peretilor şi a acoperişului. • 

ln locuinţe s-au găsit instalaţii pentru foc. ln majoritatea cazurilor în locuinţe s-au găsit cuptoare din 
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bolovani, cu boltă, de formă paralelipipedică în exterior. Nu lipsesc vetrele simple, din lut şi pietre, precum şi 
cuptoarele din lut cotlonite în peretele locuinţei. 

În L5 s-au găsit resturile unui mic cuptor din lut pentru redus minereul de fier. În mai multe locuinţe, ca 
de exemplu în L8 şi L 13, s-au găsit pe una din laturi laviţe, din lut, cruţate la săparea gropii bordeiului. 

Inventarul locuinţelor este format în primul rând din ceramică. Predomină ceramica lucrată cu mâna, 
constând mai ales din borcane de diferite mărimi (fig. 1/3, 3-8) şi mai rar tipsii. Vasele-borcan lucrate cu 
mâna, prin structura şi formele lor, se dovedesc a fi de tradiţie geto-dacică, respectiv carpică. Pe multe vase, 
întregi sau fragmentare, se observă un ornament constând din cruci, incizate înainte de ardere (fig. 
1/1,3,4,6,8). În locuinţe s-au găsit şi vase-borcan, lucrate cu mâna, de mărime mică şi mijlocie, având gura 
tăiată drept sau doar cu un început de buză, vase ce se încadrează în ceramica de tip slav arhaic2

• 

Ceramica lucrată la roată este sporadic întâlnită. S-au găsit doar fragmente din vase-borcan, lucrate din 
pastă nisipoasă, uneori decorate cu striuri. În câteva locuinţe s-au găsit şi fragmente din vase mari, din pastă 
ciment, ce amintesc de vasele de provizii frecvent întâlnite în aşezările din sec. IV p. Chr. 

Aceste fragmente (Fig. 1/9) din vase de provizii, de tradiţie Sântana de Mureş, asigură datarea 
începuturilor aşezării de la Ştefan cel Mare în ultimele decenii ale sec. V. 

Inventarul descoperit în locuinţe mai cuprinde cuţite din fier, gravoare, fusaiole din lut. O importanţă 
deosebită, pentru încadrarea cronologică şi atribuirea etno-culturală a aşezării de la Ştefan cel Mare, o 
prezintă catarama din bronz de tip "Sucidava" descoperită în umplutura locuinţei L 17 (fig. 1/2). Catarama a 
fost confecţionată din bronz, prin turnare într-un tipar bivalv. Scutul este ornamentat cu o cruce, având 
braţele rotunjite, precum şi cu un ornament semilunar. 

Pe baza caracteristicilor sale şi analogiilor cu piese similare descoperite în spaţiul vechii Dacii, catarama 
romano-bizantină de tip "Sucidava" de la Ştefan cel Mare poate fi încadrată într-o perioadă ce cuprinde sec. 
VI şi începutul sec. VII. 

Ansamblul descoperirilor de la Ştefan cel Mare documentează prezenţa în această aşezare a unei 
comunităţi autohtone, romanice şi încreştinate, care se ocupa cu agricultura, creşterea vitelor şi păsărilor, 
precum şi cu vânatul şi pescuitul şi nu în ultimul rând cu unele meşteşuguri de la cele casnice (tors, ţesut), 
olărit, până la cele legate de prelucrarea metalelor (dovadă gravoarele, tiparul din piatră şi cuptorul de redus 
minereul de fier). 

Unele materiale pun în evidenţă permanentele legături cu lumea şi civilizaţia bizantină, precum şi 
prezenţa unor elemente de factură slavă. 

Cercetările de la Ştefan cel Mare atestă prezenţa comunităţilor autohtone, în sec. V - VII pe Valea 
Trotuşului, această autentică axă de legătură între spaţiul est-carpatic şi Transilvania. 

1. Ioan Mitrea, Constantin Eminovici şi Vasile Momanu, Carpica, XVIII-XIX, (1986-1987), Bacău, 1987, 
p. 215-250; 2. Dan Gh. Teodor, Arheologia Moldovei, XVII, 1994, p. 223-249. 

71. ŞTEFANEŞTI, Jud. Botoşani; Costică Asăvoaie, Institutul de Arheologie laşi 

Cercetările arheologice sistematice din localitatea Ştefăneşti, au debutat în anul 1992. Înainte de acesta 
au mai fost întreprinse, pe teritoriul comunei, mici sondaje şi săpături cu caracter de salvare, care au vizat, 
îndeosebi, obiective preistorice. 

Săpăturile sistematice au ca obiectiv principal, cercetarea târgului medieval care a existat aici. Până în 
prezent au fost întreprinse investigaţii arheologice la biserica "Cuvioasa Paraschiva", monument din sec. 
XVII (Vasile Lupu), clădit pe fundaţiile unei biserici mai vechi (toarte probabil, din ultima decadă a domniei lui 
Ştefan cel Mare), în curtea pomenitei biserici şi în punctul "La Burci", unde se află resturile unei fortificaţii 
de pământ datând din secolul XVII (a doua jumătate). 

Investigaţiile arheologice exterioare de la biserica "Cuvioasa Paraschiva" au constat în trasarea unui 
număr de 5 secţiuni (patru pe latura de N şi una pe cea de S), în anii 1992-1993. În direcţia zidului interior 
dintre pronaos şi pridvor au fost descoperite, atât pe latura de N cât şi pe cea de S, fundaţiile a câte unui 
contrafort aparţinând în mod cert, unui edificiu mai vechi. S-a observat cu această ocazie, că respectivele 
fundaţii prezintă urme de demantelare. Veche biserică, după modul de dispunere a contraforţilor, ar putea 
data, ca moment al construcţiei, din ultima etapă a programului constructiv al domniei lui Ştefan cel Mare. 
Cea mai veche monedă găsită în mormintele depistate, respectivul mormânt fiind căpăcuit denivelul de 
călcare al constructorilor bisericii actuale, a fost emisă în anul 1526. Cele două fundaţii de contraforţi, 
monedele emise în sec. XVI şi relaţia stratigrafică dintre mormintele în care au fost găsite asemenea 
monede şi nivelul de călcare al constructorilor din sec. XVII, sunt singurele elemente arheologice care 
probează existenţa, pe acelaşi loc, a unui edificiu mai vechi. În legătură cu momentul construcţiei bisericii 
actuale, au fost descoperite urmele a două lăzi din lemn în care se prepara compoziţia pentru tencuială. 
Relaţia dintre biserică şi cele două amenajări a putut fi stabilită pe baza observaţiilor stratigrafice. 

Avându-se în vedere că se intenţionează restaurarea edificiului, se speră că vor putea fi efectuate 
prospecţiuni şi în interiorul bisericii, prospecţiuni care să suplimenteze baza de date privitoare atât la actuala 
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biserică, dar şi la cea veche. Trebuie precizat că extinderea cercetărilor la exterior nu mai este posibilă 
datorită mormintelor modeme. 

Pe baza unor informaţii mai vechi, s-a procedat la executarea unor sondaje în anii 1992-1993, unde, se 
ştia, existau nişte fundaţii din piatră mai vechi. S-a constat că respectivele fundaţii, din piatră legată cu 
pământ, aparţin unui edificiu construit în ultimul sfert al sec. XVIII sau la începutul celui următor. Deşi 
amenajarea drumului actual a provocat distrugerea părţii de E a fundaţiilor respective, se poate presupune 
că aici a existat o biserică din lemn, foarte probabil cu caracter temporar, care a funcţionat în timpul cât 
biserica mare a fost "răsipită" şi apoi "meremetisită", aşa cum mărturiseşte una din pisaniile amplasate 
deasupra actualei intrări. Cu acelaşi prilej s-a mai constat că vechiul cimitir depăşea cu mult, încă din sec. 
XVII, actualul drum. 

În campaniile arheologice din anii 1993 şi 1995 au fost întreprinse săpături în partea de Sa curţii 
bisericii "CuvioasaParaschiva". Aici au fost descoperite 8 morminte in situ şi 2 deranjate, de incineraţie, în 
necropolă plană, aparţinând grupului cultural Corlăteni-Chişinău. Materialele aparţinând acestei necropole 
au făcut obiectul unui studiu predat spre publicare la revista Pontica (1995). 

Tot în această zonă a fost descoperit, într-un context arheologic datând de la sfârşitul sec. XIV -
începutul celui următor, un encolpion din bronz, de tip vechi rusesc (kievian). De asemenea. a fost surprinsă 
limita de Sa cimitirului medieval, cele mai vechi morminte din această zonă datând din sec. XVI. Tot au fost 
descoperite parţial locuinţe, gropi menajere, alte anexe gospodăreşti datând din sec. XIV-XVII. Actualele 
relaţii de proprietate şi condiţiile financiare au împiedicat finalizarea cercetărilor în acest sector. 

La limita de V a actualului cimitir al bisericii discutate mai sus se păstrează, depăşind cu mult în lungime 
latura menţionată a cimitirului, amprenta unui şanţ. Trasându-se două secţiuni transversale, s-a putut face 
observaţia că şanţul respectiv fusese colmatat la nivelul sec. XVII când, peste umplutura sa, a fost construită 
o locuinţă de suprafaţă care a sfârşit într-un incendiu. Fără îndoială, viitoarele cercetări vor lămuri toate 
aspectele legate de acest şanţ. 

În anul 1994 s-au efectuat investigaţii arheologice în lunca pârâului Başeu, în partea de S-E a satului 
Ştefăneşti, în punctul numit "La Burci". Movilele şi valurile existente aici s-au dovedit a fi resturile unei 
cetăţui de pământ, construită în a doua jumătate a sec. XVII. Pentru creşterea eficienţei sale defensive s-a 
procedat şi la modificarea cursului pârâului Başeu. S-a constat, pe baza materialului arheologic recoltat din 
valuri, că înainte de construirea fortificaţiei, începând cu sec. XIV, pe acest loc a existat o intensă locuire, 
foarte probabil că aici a fost cartierul predominant meşteşugăresc. S-au descoperit numeroase monede, cea 
mai veche fiind emisă în prima parte a domniei lui Alexandru cel Bun. 

Cercetările ce se intenţionează a se efectua în viitor, se vor baza pe rezultatele celor întreprinse până 
acum, al căror caracter predominant prospectiv nu poate fi tăgăduit. Cert este că la cumpăna veacurilor XV
XVI, când este atestat documentar târgul, Ştefăneştii aveau cel puţin un secol de evoluţie ca aşezare, cu o 
populaţie numeroasă, care avea ocupaţii multiple, bine angrenată în viaţa economică a Ţării Moldovei. 

72. TĂLMAZA, r. Ştefan Vodă, R. Moldova; Vasile Grosu, Sergiu Agulnikov, Muzeul Naţional de Etnografie 
şi Muzeul de Istorie Naturală 

În 1989 sub conducerea lui Sergiu Agulnikov a fost studiat un grup de tumuli, situaţi pe moşia satului 
Tălmaza. 

Cimitirul sarmatic tumular era format din 6 şiruri grupate pe partea stângă a şoselei Cetatea-Albă -
Căuşeni-Chişinău,vis-a-vis de aşa numita "Movila cea Mare", care se află de partea dreaptă a şoselei 
menţionate. Tumulii erau aşezaţi paralel cu şoseaua, la o distanţă de cca. 100-150 m de ea. Excepţie făcea 
turnului nr.5, care era situat în afara şirului, la odepărtare de cca. 70 m de şosea (fig.1 ). 

Trei tumuli din această grupă (nr.1,3,5) aveau înălţimea de cca. 1,3 m şi diametrul de 42,40 şi 44 m. 
Ceilalţi trei (nr. 2,4,6) aveau înălţimea de cca. 0,5 m şi diametrul de 28,30 şi 28 m. 

Cercetările au stabilit că fiecare turnul conţinea câte un singur mormânt central. Excepţie făcea turnului 
nr.1, care, în afara mormântului principal, conţinea şi două morminte secundare ce aparţineau nomazilor 
târzii. 

Construcţia tumulilor, cu excepţia unor detalii neînsemnate, era identică. De aceea, ca model ilustrativ, 
apelăm numai la planul şi profilul tumulului nr.1 (fig.2). 

Gropile funerare centrale erau orientate de la S-V spre N-E. Ele atingeau lungimea de la 2 până la 3,3 
m, lăţimea de la 0,75 până la 1,6 m şi adâncimea de la 0,7 până la 2 m. 

Aceste morminte aparţineau sarmaţilor şi ele au fost prădate în antichitate. Scheletele au fost distruse. 
Numai poziţia insitu a unor oase arată că decedaţii au fost aşezaţi în gropi cu capul spre N-E. 

Mormântul central din tumulul nr.1 (fig.3/1) conţinea: 
o strachină acoperită cu firnis roşu cu diametrul buzei de 20 cm; 
un fragment de la o mărgică de chilimbar (fig.3/3); 
un fragment de la o cataramă de fier, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 2,5 x 1 ,8 cm 
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(fig.18/2); 
fragmente de amfore romane şi fragmente de obiecte de fier nedeterminate. 

Tot în acest turnul au fost depistate şi două morminte secundare, aparţinând nomazilor târzii (fig.3/5,6). 
Scheletele erau aşezate în poziţia întinsă pe spate, cu craniile spre V. Deasupra scheletului din mormântul 
nr.2 a fost depistat un strat de pietre de diferite dimensiuni. Inventarul lipseşte, cu excepţia unui fragment de 
la un obiect de fier neidentificat (fig.3/4). 

Mormântul din tumulul nr.2 (fig.3/14) conţinea doar câteva fragmente de amfore romane şi câteva oase 
disparate. 

Mormântul din tumulul nr.3 (fig4/1) conţinea mai multe obiecte: 
- o strachină de fabricaţie romană, acoperită cu firnis roşu (fig.4/2); 
- o cană de fabricaţie romană, acoperită cu firnis roşu (fig.4/10); cana este ornamentată cu 5 caneluri 

orizontale, 2 subbuză, 3 în partea de jos a corpului, iar toarta şi fundul cănii lipsesc; 
- buza unui vas lucrat cu mâna, ornamentat cu o canelură ondulată şi 9 adâncituri în formă de cerculeţe 

(fig.4/7); 
- jumătatea superioară a unui vas de sticlă, cu diametrul buzei de 1 O cm şi diametrul corpului de 11 cm 

(fig.4/8); 
- fragmentele unui alt vas de sticlă (fig.4/9); 
- un fragment al unei fusaiole de lut (fig.4/6); 
- trei plăcuţe de aur, două în forma de frunză, a treia sub forma unui cerculeţ (fig.4/3-5). Centrul plăcilor 

este bombat, iar marginile ornamentate în filigran. Erau prevăzute cu câte două găuri mici cu ajutorul cărora 
se prindeau pe veşminte, formând diferite decoruri. 

- un fragment al unui obiect de fier neindentificat. 
În mormântul din tumulul nr.4 (fig.3/12) au fost depistate câteva fragmente de la un vas modelat cu 

mâna, ornamentatecu adâncituri în formă de cerculeţe (fig.3/9-11), fragmente de la un vas de sticlă, 
ornamentate cu valţuri (fig.3/13) şi câtevafragmente de amfore romane. 

Mormântul din tumulul nr.5 (fig.4/19) era lipsit de inventar. În groapa funerară au fost depistate doar 
câteva oase umane şi câteva fragmente de amfore romane. În partea de S a terasamentului, la 1 O m de 
centrul tumulului, a fost găsită o piatră de râşniţă cu diametrul de 43 cm şi grosimea de 5 cm (fig.2/4). 

În mormântul din tumulul nr.6 (fig.4/11) s-au descoperit: 
o oală lucrată cu măna, cu pereţii groşi, ornamentaţi la buză cu o canelură ondulată, iar pe umeri cu 
adâncituri de formă dreptunghiulară; 
o strachină cu urme de firnis roşu, fundul inelat şi buza invazată; 
un fragment de la un obiect de lemn, cu un nit de cupru (fig.4/13); 
trei pandantive de aramă, purtate în şiragul de mărgele sau agăţate în păr, pe haine, etc. (fig.4/15-
17); 
18 mărgele de diferite mărimi, forme şi material diferit dintre care: una mare din chihlimbar; 11 
mărunte dintr-o pastă de culoare verzuie; 1 de formă poliedrică din sticlă; 1 de forma unui butoiaş; 2 
de formă poliedrică dreptunghiulară de sticlă şi două sfere lipite din sticlă (fig.4/12). 

Acest cimitir sarmatic format din 6 tumuli, formează o grupă aparte. Inventarul depistat în aceste 
morminte ne permite să datăm aceşti tumuli în sec. lip. Chr. Acestei perioade îi este caracteristic şi obiceiul 
funerar de a îngropa defuncţii în gropi mari, de formă dreptunghiulară cu trepte, orientate de la S spre N, cu 
abateri neînsemnate spre E sau V. Cele două morminte secundare din turnului nr.1, erau lipsite de inventar, 
însă poziţia scheletelor depuse în gropi ne facesă le atribuim nomazilor târzii. 

Tot sarmaţilor le aparţinea şi mormântul nr.7, descoperit în tumulul nr.1 din altă grupă de tumuli, care 
se aflau de aparte şi de alta a drumului Tălmaza-Ştefan Vodă, deasupra văilor Popii şi Tetii (fig.1 ). 

Acest mormânt a fost descoperit într-un turnul din epoca timpurie a bronzului. Resturile scheletelui au 
fost depistate în centrul tumulului, într-o groapă. Mormântul a fost prădat în antichitate. În afară de unele 
fragmente de oase umane, în groapă au mai fost depistate câteva fragmente de amfore romane, care ne 
dau posibilitatea să datăm acest mormânt în sec. li p. Chr. 

Sarmaţilor le aparţinea şi mormântul distrus de lângă fabrica avicolă Tălmaza, din care provine o 
ceaşcă de producţie romană din sec. I p. Chr., acoperită cu firnis roşu (fig.2/5). 

De asemenea, sarmaţilor le aparţinea şi un mormânt distrus în zona lucrărilor de amelioraţie de 
lângă satul Tălmaza în1991. Locul precis al acestui mormânt n-a fost stabilit. Din el provin mai multe 
obiecte: un clopoţel, o fibulă, 4 verigi-cercei (?), 2 pandantive-colane - toate din bronz; o fusaiolă, un şirag de 
mărgele, etc. Pe baza fibulei romane timpurii de tipul "Avcissa", acest mormânt se datează cu sec. I -
începutul sec. li p. Chr. 

Sergiu Agulnikov. Otciot o polevîh issledovaniah Suvorovscoi novostroecinoi arheologhicescoi expediţii 
v 1989 godu. Chişinău, 1990; Vasile Grosu. Hronologhia pamiatnicov sarrrrrrmatscoi culturi Dnestrovsco
Pruttscogo mejdurecia. Chişinău "Ştiinţa•, 1990, p.31, 110 şi următoarele; Vasile Grosu. Crasnolacovaia 
ceaşa iz sarmatscogo pogreebenia u s. Tălmaz, în Arheologhiceschie issledovania v Moldavii v 1973 godu. 

108 

https://biblioteca-digitala.ro



Chişinău "Ştiinţa", 1974, p.78; Ambroz A.K. Fibulî iuga Evropeiscoi ceasti S.S.S.R. Svod Arheologhiceschih 
istocinicov. Vipusc D1-30. Moscova, 1966, p.26, planşa 4/19. 

73. TÂRGŞORUL VECHI, Jud. Prahova; Gheorghe Diaconu, IAB, Venera Rădulescu MNIR, Nina Neagu, 
MJIA Prahova (1991 - 1995) 

Săpăturile arheologice efectuate între anii 1991-1995 au cuprins mai multe sectoare ale oraşului 
medieval: 

a. În interiorul şi la nord de al doilea zid de incintă ce împrejmuieşte biserica refăcută de Antonie Vodă 
din Popeşti (B.1) - sf. sec. XVII - secţiunile au surprins nivelele de locuire medievale (sec.XV - XVII) 
constând din locuinţe construite din bârne şi chirpic, incendiate, precum şi nenumărate gropi menajere; 

b. Secţiunile dintre cele două, ziduri de incintă (sec. XVI şi sf. sec. XVII) - au surprins fazele de 
construcţie al celui de-al doilea zid de incintă, un nivel de pavaj aparţinând unui drum spre edificiul de cult 
(prima jumătate a sec. XVII), precum şi un nivel de cultură materială din sec. XVI (locuinţe, cuptoare); 

c. Biserica Albă (B2) - şi necropola aferentă, pe latura de Nord - investigaţiile au stabilit deocamdată 
două faze de construcţie şi trei orizonturi de înmormântări, ultimul aparţinând începutului sec. al XIX-iea; 

d. Biserica nr. 3 (B 3) - cercetările au descoperit fundaţiile unui edificiu ecleziastic de plan sală, cu 
absida altarului decroşată. Planul şi elevaţia de tradiţie bizantină îi oferă caracterele celui mai vechi edificiu, 
cunoscut până acum la Târgşorul Vechi. 

74. TÂRGU JIU-POLATA, Jud. Gorj; Venera Rădulescu, MNIR 

Pe marginea vestică a terasei înalte de pe malul stâng al râului Suşiţa, afluent al Jiului, terasă 
cunoscută şi sub denumirea de „Câmpul lui Pătru•, la circa 4 km NV în linie dreaptă de municipiul Târgu-Jiu, 
se află ansamblul medieval de la Polata, denumire primită după cea a cătunului în vecinătatea căruia se 
găseşte. Terenul prezintă avantajul unei apărări naturale, fiind mărginit de Dealul Târgului spre S şi SE şi de 
Dealul Ursăţeilor spre V, Cătunul Polata face parte din municipiul Târgu-Jiu. 

Complexul medieval compus din ruinele pivniţelor a patru construcţii mari de piatră (14,30 x 7,70 m; cca. 
13 m x ?; 12 x 7,30 m; 17,50 x 19 x 8,40 x 5,50 m - dimensiunile zidurilor păstrate, fără gârlici) apreciem că a 
putut aparţine unui centru administrativ local care, în anumite momente, a avut şi atribuţii politico-militare în 
apărarea drumului dintre Dunăre, Carpaţii Orientali şi Transilvania. 

Dispunerea construcţiilor pe o suprafaţă de cca. 40.000 m.p. (4 ha), pe un teren arabil aparţinând mai 
multor proprietari, a creat uneori dificultăţi în procesul de cercetare, aceasta fiind limitată adesea doar în 
zona monumentelor. 

Săpăturile arheologice s-au desfăşurat în următoarele sectoare: 
SECTORUL I 
În acest sector, situat la limita nordică a „Câmpului lui Pătru" a fost dezvelită fundaţia de piatră a unei 

locuinţe cu beci - Locuinţa feudală nr. 1 (,A"). Zidurile pivniţei, cu o grosime de 0,80 m, realizate din bolovani 
de râu, de dimensiuni mijlocii, legaţi cu mortar, folosind pe alocuri şi fragmente de cărămidă, înscriu un plan 
dreptunghiular (14,30 x 7,70 m), având orientarea raportată la lungime NE-SV. Faţă de nivelul actual de 
călcare, beciul coboară la adâncimea de circa 2 m. Suprafaţa interioară a zidurilor subsolului a fost tencuită. 
Pivniţa mai prezintă o particularitate şi anume, în zidărie, la cca.0,40 m de podea, pe întreg perimetrul 
încăperii, a fost lăsată o retragere de O, 16 x O, 1 O m, lăcaş a cărui utilitate nu putem să o explicăm decât 
pentru încastrarea unor bârne de care se puteau fixa policioare. Nu este exclus ca ele să fi avut şi o altă 
folosinţă. 

Observaţii interesante s-au putut face şi în ceea ce priveşte sistemul de susţinere a planşeului de la 
nivelul superior. 

Cercetările arheologice din anii 1990 - 1992, prin casetele A (3,30 x 2,50 m), B (4 x 2,50 m), C (3,75 x 
2,50 m), F (2 x 3 m) - în interiorul pivniţei ca şi A 1 (2 x 2 m), D (2 x 2,50 m), E (2,50 x 1,50 m) - în exteriorul 
construcţiei au avut ca scop verificarea stratigrafiei, precum şi o încercare de înţelegere a compartimentării 
locuinţei. S-a putut constata totodată existenţa mai multor instalaţii de pregătire a hranei (vetre) şi de încălzit 
(sobe), instalaţii prăbuşite în pivniţă şi de la care s-au putut recupera fragmente de cărămizi, lipitură de vatră 
şi cahle. Materialul ceramic din care fac parte vase de provizii, oale-borcan, oale cu toartă, pahare 
(nesmălţuite) ca şi farfurii cu fund inelar decorate în tehnica sgrafitto şi smălţuite policrom, prezintă 
caracteristicile ceramicii din sec. XIV-XV. Un interes aparte îl prezintă teracotele pentru decorarea sobelor, 
teracote care prin decor înscriu elemente noi în registrul iconografic al problemei. 

SECTORUL III 
La limita sudică a "Câmpului lui Pătru", la o depărtare de cca. 280 m SE de locuinţa feudală nr. 1 (,,A") 

au fost interceptate în anul 1981 zidurile pivniţei unei alte construcţii medievale - Locuinţa nr. 3 (,,C"). 
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Deoarece condiţiile de lucru nu au permis atunci formularea unor concluzii privind planimetria, lucrările în 
acest sector au fost reluate în anii 1990 şi 1991, săpătura fiind condiţionată însă de culturile agricole. 
Secţiunile trasate, dezvelind parţial zidurile pivniţei, lasă să se citească un plan rectangular cu dimensiunile 
de 12 x 7,30 m. Grosimea zidurilor este de cca. 0,80 m. Spre N apare un gârlici cu o deschidere de 2,60 m şi 
o lungime a zidurilor de 7 m. Zidul de V al pivniţei continuă cu zidul gârliciului. Pivniţa coboară până la 
adâncimea de -1,85 m faţă de nivelul actual de călcare. Podeaua se prezintă printr-un nivel de pietre de râu 
şi lut, bătute bine cu maiul. În ceea ce priveşte planul, orientarea, tehnica şi materialele de construcţie 
folosite cât şi în ceea cepriveşte inventarul arheologic descoperit s-au constatat asemănări cu locuinţa nr. 4 
(,,D"), fapt ce ne întăreşte convingerea contemporaneităţii acestora. Cercetarea nefiind încheiată în această 
zonă, nu este exclus ca săpăturile arheologice viitoare să aducă, poate, o notă inedită. 

SECTORUL IV 
Amplasată pe aceeaşi margine a terasei înalte de pe malul stâng al Suşiţei, între locuinţa nr. 1 şi 

locuinţa nr. 3, au fost dezvelite în întregime zidurile pivniţei locuinţei feudale nr. 4 (,,D"). 
Având forma unui trapez, pivniţa este prevăzută în partea de N cu un gârlici (2,40 x 8,20 m). Zidul de V 

al gârliciului apare în continuarea laturii de V a pivniţei, astfel că aceasta are în total dimensiunea de 27,20 
m. Celelalte laturi ale pivniţei prezintă în interior dimensiunile de 17,50 m spre E, 8,40 m spre S (lăţimea) şi 
5,50 m spre N. Zidurile, construite din bolovani de râu legaţi cu mortar, au o grosime de cca. 0,80 m, cu 
excepţia zidului de V al gârliciului care prezintă o îngroşare până la 1-1, 15 m. Sistemul de construcţie al 
gârliciului prezintă o importanţă deosebită, fiind acoperit cu o boltă retrasă în trepte (aplatizată) realizată din 
blocuri paralelipipedice de calcar, atent finisate, blocuri ce păstrează dimensiunile de cca. 1, 1 O x 0,30 x 0,40 
m. Acelaşi material de construcţie este folosit şi pentru a încastra tocurile uşii de la intrarea din gârlici în 
pivniţa propriu-zisă, uşă cu două canaturi. Cărămida, în cantitate redusă, a avut un rol decorativ, pentru 
marcarea golurilor de la uşi şi ferestre, situaţie surprinsă "in situ" în locuinţa "D". 

Cărămida fragmentară a fost folosită sporadic şi la construcţia zidurilor pivniţei, în unele spaţii libere 
dintre bolovani. 

Amintim, de asemenea, prezenţa materialelor de construcţie romane (cărămizi, fragmente de tegulae 
mamatae), materiale folosite la locuinţele medievale. Cantitatea mare de bolovani dărâmaţi, surprinşi în 
încăperea subsolului locuinţei cercetate, ne conduc la concluzia că elevaţia zidurilor realizate din acest 
material de construcţie putea să atingă minimum 2-3 m, peste care nu este exclus să fi existat o 
suprastructură din lemn. 

Pentru susţinerea planşeului de la nivelul superior se foloseau grinzi ce se sprijineau pe stâlpi groşi de 
lemn implantaţi în lăcaşuri zidite din pietre de râu, legate cu mortar de var şi nisip, amenajate în podeaua 
pivniţei, pe axul ei longitudinal. Continuarea cercetărilor în anul 1984 a permis surprinderea celui de-al treilea 
lăcaş. Aceste lăcaşuri, dispuse echidistant faţă de zidurile pivniţei, asigurau o mai mare stabilitate stâlpilor de 
lemn pe care se sprijineau grinzile planşeului. 

Locuinţele feudale cercetate, prin dimensiunile şi sistemul de construcţie, prezintă o importanţă aparte în 
arhitectura laică românească din sec. XIV-XVI. Sistemele originale de boltire a gârliciului, de susţinere a 
planşeului pentru nivelul superior, de fixare a tocurilor de uşă, a pragului, de construire a beciurilor şi 
tencuirea lor, refolosirea materialului de construcţie roman provenit de la o aşezare civilă sau militară de 
acest fel din apropiere, instalaţiile de încălzit decorate cu cahle smălţuite, constituie elemente interesante şi 
inedite ce impun o atenţie specială din partea cercetătorilor. 

Interpretarea corectă a unor documente de arhivă, care ar putea ajuta la identificarea şi datarea 
ansamblului mediev alamintit, este facilitată de studierea materialului arheologic descoperit şi găsirea 
analogiilor necesare. Astfel, ceramica uzuală, nesmălţuită, compusă din vase de provizii, oale-borcan, oale 
cu toartă, pahare, formează un inventar ce se încadrează în sec. XIV-XV. Profilul buzei oalelor-borcan 
prezintă o gamă diversă a tipului numit adesea "cu streaşină". Decorul este format în cele mai multe cazuri 
dintr-un registru de 4-5 incizii paralele, distribuit pe umerii vasului. Mai rar, acest registru este intersectat de 
o linie în val. Ceramica decorativă din care fac parte farfuriile cu fund inelar, decorate în tehnica sgrafitto, 
smălţuite policrom, corespunde aceleiaşi epoci istorice în care influenţa bizantină se făcuse simţită la nordul 
Dunării fie prin importuri, fie prin meşteri sau pur şi simplu prin imitaţii în atelierele locale, cum este cazul la 
Polata. 

În seria ceramicii monumentale amintim discurile cu decor concentric, discuri care înscriu mai multe 
variante, cahlele cu corp tronconic şi gura pătrată ca şi cahlele-placă, lucrate în tipar, cu decor vegetal, 
geometric sau figurativ (Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena). 

Obiectele de metal înscriu mai multe categorii: piese folosite în construcţie (cuie, piroane, scoabe, 
balamale, un fragment de cheie), obiecte de uz casnic sau meşteşugăresc (lame de cuţit, un cuţit cu prăsele 
din os foarte frumos lucrate, lamă de foarfecă, braţ de balanţă, fragment de sfeşnic, cuţite pentru pielărie, un 
cârlig, o furculiţă pentru războiul de ţesut, ace de undiţă, o tindeică, o linguriţă foarte mică cu funcţionalitatea 
încă neprecizată, o buterolă pentru cuţit ş.a.) piese de armament, echipament militar, harnaşament (două 
vârfuri de săgeată, un fragment de halebardă, un braţ şi rozetă de pinten, catarame, aplică pentru curea, 
potcoave, fragment de zăbală) sau piese diverse (o drâmbă, un ornament pentru mobilier de lemn, b limbă 
de curea ş.a.). 
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Pe baza materialului arheologic apreciem că ansamblul medieval de la Polata a început să funcţioneze 
în a doua jumătatea sec. XIV, prelungindu-şi durata de existenţă până în sec. XVI. 

În prima fază de existenţă, sfârşitul sec. XIV şi începutul sec. XV, epocă ce coincide cu atât de 
frământata domnie a lui Mircea cel Bătrân, caracterul cu totul aparte al aşezării din care amintim soliditatea 
construcţiilor, descoperirea, fie chiar numai sporadică a unor piese de armament şi echipament militar şi, 
desigur, în primul rând, poziţia strategică a ansamblului medieval situat pe unul din importantele drumuri ce 
legau Dunărea de Ţara Haţegului, îi putea oferi, în anumite situaţii, posibilitatea de a se înscrie printre 
mijloacele militare defensive necesare păstrării teritoriului stăpânit de neînfricatul voievod. 

Geneza oraşului Târgu-Jiu se datorează, credem, în bună măsură, aşezării medievale de pe malul 
Suşiţei, aşezare ce depăşise caracterul rural şi care înscrie alte aspecte ale problemelor economico-sociale, 
administrative şi politico-militare. 

Venera Rădulescu şi Gheorghe Calotoiu, Cercetările arheologice de la Polata, jud. Gorj, în: MNIR, 
Cercetări Arheologice,5, 1982, 119-127; 6, 1983, p. 133-138; Venera Rădulescu şi Iulian Cămui, MNIR, 
Cercetări Arheologice, 8, 1986, p. 101-112; Venera Rădulescu, în: Materiale şi Cercetări Arheologice. A XVI
a sesiune anuală de rapoarte, Vaslui-1982, Bucureşti, 1986, p. 294-299. 

75. TÂRGU TROTUŞ, Jud. Bacău; Alexandru Artimon, Muzeul judeţean de istorie "Iulian Antonescu" Bacău 

În aşezarea urbană de la Tg. Trotuş, jud. Bacău, din punctul "Ţarna Nouă" s-au efectuat cercetări 
sistematice începând din anul 1976 şi până în prezent 1• În perioada 1983-1992 au continuat cercetările la 
biserica şi cimitirul medieval, studiate în 1981-1982, dar şi în cadrul aşezării urbane (locuinţe, cuptoare, 
ateliere meşteşugăreşti şi gropi menajere). În 1983 şi 1990-1992 am dezvelit integral biserica şi s-au 
cercetat un număr de 152 morminte (cu cele din 1981-1982). 

Investigaţiile arheologice ne-au oferit posibilitatea obţinerii unor importante date privind situaţia 
stratigrafică din interiorul şi exteriorul bisericii. S-a stabilit că biserica a fost construită în sec. al XIV-iea 
având, într-o primă etapă, fundaţia din bolovani de râu şi suprastructura din lemn. 

Biserica de lemn este incendiată şi refăcută, probabil, la mijlocul sec. al XV-iea, iar după incendiul de la 
sfârşitul sec. al XV-iea, distrusă complet, pe locul ei ridicându-se o biserică de zid care va funcţiona până în 
a doua jumătate a secolului al XVII-iea. Construcţia este de plan dreptunghiular cu absida altarului aproape 
semicirculară, cu dimensiunile de 17,80 x 6,80 m la exterior. Necropola din jurul bisericii a funcţionat între 
sec. XV-XVII. Au fost cercetate 152 morminte, dintre care, 50 morminte din sec. al XV-iea, 77 din sec. al 
XVI-iea şi 25 din sec. al XVII-iea (Fig. 1 ). 

Cercetarea arheologică a aşezării urbane desfăşurată în perioada 1983-1989 (secţiunile XVIII-XXVI 
orientate nord-sud) a permis descoperirea a 17 locuinţe, 7 cuptoare de ars oale şi de uz casnic, 12 gropi 
menajere şi a unui bogat material arheologic format din ceramică de uz casnic şi ornamentală, unelte 
meşteşugăreşti şi agricole, obiecte de fier de întrebuinţare gospodărească şi monede. 

Din sec. XIV-XV au fost identificate, pe baza materialului arheologic, un număr de 7 locuinţe, 5 cuptoare 
şi 8 gropi menajere. Locuinţele sunt de suprafaţă sau adâncite, de formă rectangulară, de diverse 
dimensiuni. Locuinţele de suprafaţă, în general, erau formate din două încăperi ridicate deasupra unei 
pivniţe căptuşite cu blăni de stejar sau brad, fixate pe stâlpi de lemn care constituiau şi structura de 
rezistenţă a casei. Aveau pereţii din bârne peste care se aplicau nuiele sau şipci întretăiate, lipite, atât la 
interior cât şi la exterior cu un strat de lut. 

intre bârne şi peretele pivniţei se bătea pământ pe o lăţime de 0,50 m. 
Inventarul descoperit în locuinţe era format din ceramică de uz casnic şi ornamentală (în cantitate mică), 

unelte meşteşugăreşti şi agricole, obiecte de fier de întrebuinţare gospodărească, obiecte de podoabă şi 
monede emisiuni de la domnitorii Moldovei, din secolele XIV şi XV, şi străine (ungureşti, germane, turceşti, 
poloneze etc.). 

Ceramica este deosebit de bogată, diferite tipuri de vase (urcioare, vase-borcan, căni, pahare, capace. 
castroane, tigăi, opaiţe etc.), aparţinând celor două categorii distincte: prima lucrată dintr-o pastă grosieră şi 
cea de-a doua, dintr-o pastă fină, de bună calitate. De remarcat că, o parte din ceramica aparţinând celei de 
a doua categorii este de provenienţă străină (germană) similară celei găsite la Suceava, Siret, Roman etc. 

Au fost descoperite şi cuptoare de uz casnic, de diferite mărimi şi forme şi gropi menajere. 
Oraşul cunoaşte o dezvoltare puternică în sec. XVI-XVII (mai ales în veacul al XVI-iea) când se constată 

o creştere demografică şi o dezvoltare economică, comercială şi meşteşugărească, surprinsă în bogăţia şi 
varietatea materialului arheologic. 

Din această perioadă au fost cercetate un număr de 1 O locuinţe, două cuptoare şi 4 gropi menajere. 
Locuinţele sunt mai spaţioase, majoritatea de suprafaţă, cu pivniţe de piatră. Au fost identificate locuinţe 

cu fundaţie de piatră, cum sunt locuinţele 26, 29 şi 32. Locuinţa 32, cu dimensiunile de 8,30 x 6,75 m, avea 
pivniţa lucrată din piatră de râu legată cu lut, adâncă de 2,00 m. 
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La construcţia sobelor s-au folosit cahle decorate cu motive geometrice şi florale stilizate sau 
antropomorfe, heraldice şi zoomorfe. 

Materialele arheologice găsite în cadrul complexelor de locuire dovedesc că oraşul Târgu Trotuş, situat 
într-o poziţie geografică favorabilă, în apropierea graniţei dintre Moldova şi Transilvania, cunoaşte o 
dezvoltare însemnată în secoleleXV-XVI. Important centru vamal, situat în apropierea ocnelor de sare, era în 
acelaşi timp şi un centru de producere şi desfacere, unde veneau negustorii, meşteşugarii şi marea 
majoritate a ţăranilor din satele aflate în zona de influenţă a oraşului. 

Cercetările arheologice de la Târgu Trotuş au contribuit la îmbogăţirea cunoştinţelor noastre privind 
geneza şi evoluţia oraşului medieval din ţara noastră. 

1. Al. Artimon, Carpica, 16, 1984, p.101-186; 18-19, 1987, p.319-360; 20, 1991, p.221-270; 24, 1993, 
p.79 

76. TELEŞTI-DRAGOIEŞTI, Jud. Gorj; Gheorghe Calotoiu, Muzeul Judeţean Gorj 

Necropola de la Teleşti-Drăgoieşti se află în nordul Olteniei, în Depresiunea Târgu-Jiului, la 1 km V de 
râul Bistriţa. Cercetările arheologice s-au efectuat în perioada 1981 - 1990, când s-au descoperit 69 de 
movile de dimensiuni mijlocii din Hallstattul târziu. Descoperirile arheologice s-au efectuat în punctele 
Livezile Mari de la Drăgoieşti şi la 1,5 km de acesta, pe un deal, la Coasta Frumoasă, în punctul Curături, 
fiind cercetaţi 9 tumuli. 

Necropola tumulară din punctul Livezile Mari se află pe o terasă superioară a râului Bistriţa şi cuprinde 
60 de movile dispuse în linii drepte şi paralele. Aceste movile au fost uşor aplatizate de lucrările agricole şi 
de vreme, iar complexele funerare au fost, mai mult sau mai puţin, distruse. 

Tumulii cercetaţi în necropola de la Teleşti-Drăgoieşti au fost alcătuiţi în majoritate din mantale de 
pământ şi în câteva rânduri s-a folosit mantaua de piatră. Înălţimea acestora este cuprinsă intre 0,20 şi 0,50 
m, datorită lucrărilor agricole practicate în zonă. 

Ritul funerar a fost unitar, incineraţia folosindu-se în toate mormintele descoperite în necropola de la 
Teleşti-Drăgoieşti. 

Ritualul de înmormântare se manifestă sub aspecte diferite. Primul şi cel mai des întâlnit constă în 
depunerea rămăşiţelor funerare - oase, cărbune, cenuşă - direct pe solul antic, aduse de la rugul funerar. În 
câteva situaţii, aceste resturi ale cremaţiei au fost depuse în urne. În turnului numărul 50 ca şi în tumulii 7, 
1 O, 18 s-a găsit o mare cantitate de cenuşă şi cărbune în care se aflau oase incinerate. În aceste oase 
calcinate şi bucăţi de cărbune s-au descoperit săbii cu nituri sau pumnale. În aceste situaţii, oasele calcinate 
erau depuse sub formă de grămăjoare într-o groapă mică, iar în jurul acestor morminte s-au depus pietre 
mari de râu. În cazul tumulilor 21, 29, 37, 42, 43, 44, 45, 53, 58 oasele calcinate au fost depuse pe un pat de 
bolovani; iar în unele situaţii bolovanii au fost dispuşi sub forma unui ring în jurul acestor oase calcinate, cum 
este situaţia în tumulul 19. În cazul tumulului 16, oasele calcinate au fost depuse într-o strachină peste care 
au fost depuse două lănci cu vârfurile E-V. 

Inventarul ceramic este abundent şi variat, toate vasele fiind lucrate cu mâna. Tipul de vase cel mai 
frecvent întâlnit în necropola de la Teleşti-Drăgoieşti este strachina, lucrată cu mâna, cu buza invazată şi 
fundul inelar sau sub formă de postament. Unele exemplare prezintă caneluri oblice pe buze. De asemenea, 
în necropola de la Teleşti-Drăgoieşti s-au descoperit căni de dimensiuni mici, cu o toartă supraînălţată sau 
cu două torţi supraînălţate, care îşi au analogii în necropola de la Gogoşu. 

Inventarul metalic constă în săbii cu nituri, pumnale, cuţitaşe de tip comun. Pumnalele sunt cu un singur 
tăiş, cu lama aproape dreaptă, mânerul este prevăzut cu nituri şi este lucrat împreună cu lama. Tot în 
această necropolă s-au descoperit vârfuri de lance cu nervuri pătrate sau hexagonale în secţiune. Piese 
asemănătoare s-au găsit în necropolelede la Ferigile, Cepari, Gogoşu. 

Cele mai interesante obiecte de inventar metalic sunt săbiile cu nituri descoperite în tumulii 7, 1 O, 12. 
Tot în această necropolă s-au descoperit psalii şi muştiuce de zăbală, în turnului 2. 

Pe baza inventarului funerar se pot trage câteva concluzii: 
1) Inventarul funerar ceramic este bogat şi variat, iar metalurgia fierului se menţine la un nivel mediu de 

dezvoltare; 
2) Absenţa ceramicii lucrate cu roata, cu excepţia unei străchini lucrată la roata înceată; 
3) Prezenţa în necropolă a două vase - o strachină cu fundul inelar şi a unei căni cu două torţi 

supraînălţate din ceramică cenuşie; 
4) Absenţa din descoperiri a fibulelor (numai că în 1934, profesorul Dumitru Berciu a descoperit în 

punctul Curături o fibulă de tip Donja Dolina), iar în anul 1984 în necropola de la Teleşti-Drăgoieşti s-a 
descoperit o brăţară de bronz cu nodozităţi, care îşi are analogii în descoperirile de la Murighiol, Enisala, 
Huşi-Corni, Bugeac, Araci, Aţei şi Ocna Sibiului. 

Practica ritului incineraţiei pe solul antic, în gropi, în urnă, factura ceramicii şi inventarul metalic în mare 
parte de tradiţie hallstattiană arată că necropola de la Teleşti-Drăgoieşti aparţine unui fond local geto-dacic 
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timpuriu. Necropola se prezintă ca un grup bine individualizat, cu elemente specifice proprii, bine reliefate şi 
de aceea putem susţine ideea ca în literatura de specialitate să se utilizeze terminologia de grupul Teleşti
Drăgoieşti ca un grup bine definit al Hallstattului târziu. 

Pe baza analogiilor cu descoperirile de la Ferigile, Gogosi, Balta Verde, Slobozia, Satu-Nou, Bugeac, 
Gemele, Bâzdana, necropola de la Teleşti-Drăgoieşti se datează în sec. V a. Chr. şi a aparţinut unor triburi 
geto-dacice din Depresiunea Târgu-Jiului. 

n. TIMIŞOARA- FREIDORF, Jud. Timiş; Doina Benea, (1985-1995). Universitatea de Vest Timişoara 

Aşezarea de la Timişoara-Freidorf a fost identificată în anul 1984, cu ocazia construirii unei conducte de 
mari dimensiuni pentru Termocentrala Timişoara-sud. Punctul este cunoscut sub numele de Hlachrik şi 
delimita printr-un promontoriu o baltă care a fost asanată de-abia în ultimele decenii. 

Promontoriul a fost cercetat prin săpături sistematice efectuate la sud de traseul conductei amintite, 
secţiunile fiind trasate de la vest spre est la distanţa de circa 1 O m intre ele. Partea cea mai locuită este spre 
centrul promontoriului, cu o suprafaţă de 150 x 100 m. 

Aşezarea cuprinde un areal pe care, în decursul timpului, s-au aşezat mai multe comunităţi umane. 
Stratigrafia generală a zonei este următoarea: 

1. 0,00 - O, 15 m - nivel de humus vegetal, deranjat de lucrările agricole adânci; apar şi fragmente 
prefeudale sau daco-romane; 

2. O, 15 - 0,26 (0,30) m - apar urmele unei locuiri prefeudale, sesizată mai ales începând cu anul 1988. 
Nu s-au descoperit complexe de locuit, doar fragmente ceramice. În schimb, cu ocazia cercetărilor 
arheologice întreprinse între anii1988-1992, au apărut la acest nivel (coborând până la nivelul daco-roman) 
gropi menajere cu fragmente mici de chirpic şi cenuşă în interior; 

3. 0,40 - 0,60 m - este nivelul daco-roman, caracterizat prin locuinţe, numeroase gropi de provizii şi 
gropi menajere. Spre centrul promontoriului, în unele zone, apare şi un al doilea nivel daco-roman (la 0,65 -
0,75 m adâncime); în cazul unor complexe de locuit, între acestea se interpune un strat de lut; 

4. 0,70 - 0,90 m - strat de cultură neolitic, pământ negru cu multe complexe de locuit, ceramică; 
5. 0,90 - 1,00 m - strat de lut steril; 
6. în arealul aşezării au fost descoperite mai multe morminte de inhumaţie aparţinând unei populaţii 

germanice (M1-3/1988; 4/1989 - cenotaf; 5/1992) care se datează în prima jumătate a secolului al V-lea sau 
chiar la sfârşitul secolului al IV-iea. Gropile acestor morminte străpung, de obicei, nivelul daco-roman, fiind 
adâncite până la 1,60 - 1,85 m. 

Alături de locuinţe de suprafaţă, în nivelul daco-roman au fost surprinse 4 locuinţe-bordei, de formă 
aproape dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite, ele apar la adâncimea de 1,30 - 1,40 m. 

B1 (1986) avea o formă aproape dreptunghiulară şi era orientat vest-est. Dimensiunile sale erau de 2,50 
x 1, 75 m. Fondul locuinţei era uşor alveolat. Pe latura de nord-est s-au observat câteva urme de pari de la 
acoperiş. Intrarea era, probabil, dinspre sud-vest. Fundul locuinţei era în pantă uşor descendentă spre sud
vest. Nu avea vatră de foc. În imediata apropiere a locuinţei a fost descoperită o groapă rituală în care a fost 
un câine pe un strat de cărbune şi cenuşă, oase de animale depuse ritual. Totodată au apărut şi două gropi 
de provizii transformate ulterior în gropi de gunoi. 

B2 (1987) suprapune o locuinţă neolitică şi, la rândul ei, este suprapusă de locuinţa L2. Forma 
bordeiului este dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite, dimensiunile sunt de 2,50 (2, 15) x 1,50 m. Marginile 
bordeiului prezintă o bordură lată de 25 cm, pe care, în partea de sud-vest, au fost surprinse locurile parilor 
din structura acoperişului. Locuinţa apărea la adâncimea de 1,40 - 1,60 m şi ave? fundul uşor alveolat. 

B3 (1989) avea o formă aproape pătrată, cu dimensiunile de 2,40 x 2, 10 m. ln interior a fost identificată 
o vatră de foc amplasată în colţul de nord-vest al locuinţei. Adâncimea la care apare bordeiul este de 1,30 -
1,40 m. În colţul de nord-est se păstrează urmele unei vetre din care s-a recuperat doar o porţiune de 0,60 x 
0,25 m şi constă dintr-un strat de lut aplicat pe un "pat" format din piatră de râu. Vatra prezintă urme de 
refacere. Alături de locuinţă au fost identificate 3 gropi de provizii şi o groapă menajeră. 

B4 (1992) este o locuinţă care a fost suprapusă de două gropi de provizii. Avea o formă dreptunghiulară 
şi un singur nivel de locuire. Dimensiunile sale erau de 3,75 x 1,40 m. 

Locuinţele de suprafaţă descoperite în această aşezare sunt în număr de 3. Locuinţa 1 /1984 apare la 
0,40 - 0,70 m şi are dimensiunile 2,50 x 1,75 m. Locuinţa a fost abandonată după un incendiu. În interior s
au găsit foarte multe bucăţi de chirpic. Din inventarul arheologic se cuvine a remarca, alături de ceramică 
cenuşie şi o teslă din fier. Alte descoperiri nu se cunosc. 

În 1987 a fost descoperită o altă locuinţă de suprafaţă (L2), adâncită cu 10-15 cm de la nivelul antic de 
locuire (D: 4,30 x 4m), care suprapune o locuinţă neolitică şi un bordei daco-roman, orientat sud-est. După 
umplere a fost nivelat şi s-a întins un strat de lut bătut, de circa 8-10 cm, care a devenit podeaua locuinţei. 
Adâncimea la care apare locuinţa este 0,80-0,90 m, deci ea este uşor adâncită. Şi aici au fost descoperite 
urme de chirpic cu nuiele, provenit de la pereţii locuinţei. La 2 m sud-vest a fost descoperită o groapă de· 
provizii de formă cilindrică, transformată în groapă menajeră. 
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În anul 1988, într-o secţiune, a fost descoperită o locuinţă de formă aproape rotundă, orientată spre 
vest-est (D: 2, 15 x 2,00 m), care suprapune un bordei daco-roman (2,00 x 1, 70 m) ce se adânceşte până la 
1,30-1,45 m. Locuinţa de suprafaţă (L3) apare la adâncimea de O, 70 m de la nivelul actual al solului. Nu s-au 
descoperit urme de vatră în interior. Inventarul arheologic lipseşte aproape cu totul, excepţie fiind un 
fragment de vas cenuşiu, fin, lucrat la roată şi o fusaiolă. Ambele locuinţe şi bordeiul, ca de altfel şi locuinţa 
de suprafaţă au fost ridicate pe locul unei locuinţe neolitice aflată la adâncimea de 1,50-1,63 m, cu 
dimensiunile de 1,90 x 1,40 m. După dezafectare, locuinţa a fost utilizată, la un moment dat, ca spaţiu pentru 
un mormânt de femeie, probabil germanic. 

78. TRESTIANA, Com. Griviţa, Jud. Vaslui; Eugenia Popuşoi, Muzeul "Vasile Pârvan", Bârlad 

Începute în anul 1964 şi continuate an de an până în anul 1993, săpăturile arheologice de la Trestiana 
s-au extins (230 x 165 m) de aşa manieră încât, pentru a deosebi unele situaţii ivite pe parcursul cercetărilor, 
a trebuit să împărţim suprafaţa supusă investigaţiilor în 3 zone: zona A (terasa inferioară ce pătrunde în 
lunca inundabilă a râului Bârlad), zona B (terasa mijlocie, străjuită în partea de est de culmea "Dealului 
Mare") şi zona C (o "şea" ce leagă organic cele două terase). Începutul cercetărilor s-a făcut prin trasarea 
unor secţiuni (115 x 2 m) în zona A, secţiune pe care s-au conturat 4 aglomerări de fragmente ceramice şi 
alte materiale arheologice care s-au dovedit, apoi, a fi adăposturi - locuinţe ale comunităţilor ce ocupau 
terasa. Acum şi aici, a fost surprinsă prima succesiune strategică - locuinţa 3 (L3) fiind suprapusă de locuinţa 
2 (L2), situaţie ce se va repeta apoi, intre locuinţele 1 O şi 11, şi în zona C unde C/L3 a fost suprapusă de 
C/L4 şi C/L6 de C/L5. Până în anul 1975 întreaga suprafaţă a zonei A, rămasă neafectată de intervenţii 
actuale, a fost investigată stabilindu-se existenţa a 16 adăposturi, doar două fiind în nivelul I - inferior (L3 şi 
L 1 O), celelalte fiind în nivelul superior. La acestea se adaugă: 3 vetre în aer liber, un cuptor, 2 alveolări 
folosite drept locuri de depozitarea • resturilor menajere" şi a 37 de morminte repartizate cronologic astfel: 6 -
Cultura Starcevo-Criş; 5 - epoca bronzului: Cultura Noua; 3 - hallstatt; 2 - prima jumătate a mii. I p.Chr. şi un 
număr de 21 cu schelete în poziţie chircită, fără inventar. 

Suprafaţa mică supusă investigaţiilor în zona B, 1975 - 1984, a dus la surprinderea doar a 4 adăposturi 
şi a 5 morminte Starcevo-Criş care, pe baze tipologice au fost raportate la cele două niveluri de locuinţe ale 
aşezării astfel: B/L 1 şi B/L4 - nivelul I, iar B/L2 şi B/L3 nivelul al II-iea. Cele 5 morminte de copii şi două de 
adulţi - sunt în legătură directă cu complexele în interiorul sau în apropierea cărora s-au găsit respectiv: 4 
nivelul I şi 1 nivelul al Ii-lea. Zona C, care leagă organic cele două terase, se impunea de la sine 
investigaţiilor arheologice, investigaţii care s-au desfăşurat intre anii 1985 - 1993. Fără să fie epuizată 
suprafaţa zonei C, până în prezent au fost cercetate exhaustiv 7 complexe de locuinţe, 4 dintre acestea 
raportându-se nivelului I şi 3 nivelului al 11-lea.Ultima secvenţă de timp pentru cercetările din zona B a fost 
cuprinsă în decursul a 2 ani - 1983-1984 când, au fost cercetate exhaustiv locuinţele B/L4 şi mormântul 
B/M5. 

Locuinţa B/L4, nivelul I, 6,50X8 m, se include în tipul adăposturilor de suprafaţă, cu vatră construită pe 
pat de nuiele, pietriş şi fragmente de râşniţă având în apropiere o groapă ovală care era un adevărat depozit 
de alimente. Materialul arheologic, toate bogat, cuprinde: unelte, ceramică, plastică. În cadrul uneltelor 
remarcăm existenţa unui ac de cupru cu ambele capete ascuţite a cărui prezenţă aici nu poate fi considerată 
altfel decât ca element de import din mediul vincian. În cadrul ceramicii se remarcă componenta pictată, 
bicromă şi policromă, alături de ceramica fină Starcevo-Criş clasică dar şi cu influenţe vinciene. 

Mormântul B/M5 - aflat în apropierea locuinţei B/L4 - ne-a permis să observăm şi existenţa 
înmormântărilor direct pe sol la comunităţile Starcevo-Criş. Locuinţa B/L4 şi mormântul B/M5 aparţin 
orizontului I c de la Trestiana. 

Campaniile arheologice efectuate intre anii 1985 - 1993 în zona C au permis cercetarea exhaustivă a 7 
complexe de locuire. 

Nivelul I: 
Locuinţa C/L2, (6X8,50 m), cu o "laviţă" rezervată de jur împrejurul pereţilor şi o vatră, spartă în colţul de 

nord-est, prezenta în centru o groapă de formă ovală cu diametrul de 2,40 x 3,30 m săpată în trepte late de 
0,20 x 0,25 m şi înalte de 0,25 x 0,30 cm, până la o adâncime de 1,05 m sub nivelul podelei. Pe trepte şi în 
umplutura gropii se află o mare cantitate de fragmente ceramice, oase de animale, un fragment de figurină 
antropomorfă, întregul conglomerat oferă posibilitatea interpretării acestui complex "depozit" de alimente. 

Locuinţa CIL3 (8X1 O m), are o vatră la nivelul de călcare din apropierea căreia porneşte o groapă de 
formă ovală cu diametru de 5, 10 x 5,70 m şi care se adânceşte faţă de nivelul locuinţei cu 0,80 m. Pe latura 
de vest - nord-vest este păstrat un prag unde, alături de numeroase fragmente ceramice, erau aşezate 4 
cranii de ovicaprine. La baza pragului se aflau alte 3 cranii de ovicaprine şi coloana vertebrală a unui 
bovideu. În centrul gropii se află o vatră - singura nedistrusă din întreaga aşezare - construită pe un pat de 
cioburi, pietriş şi nisip. În apropierea vetrei se afla un vas de mari dimensiuni, un altăraş cu cutie patrulateră 
şi două figurine antropomorfe. De altfel, de pe suprafaţa complexului s-a adunat cel mai numeros grup de 
elemente plastice din aşezare şi anume: figurine antropomorfe (6); figurine zoomorfe (5) un idolconic, 
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altăraşe şi un prâsnel. Atât construcţia interioară cât şi conţinutul materialului arheologic permit să 
considerăm că în acest complex se practicau anumite ritualuri legate de ocupaţiile comunităţii respective. 

Locuinţa CIL6 (5X8 m) a fost amplasată într-o alveolare a terenului, lăsând impresia unei adânciri 
intenţionate. În interiorul acesteia au fost săpate două gropi ovale (G1 şi G2). Groapa nr. 1 orientată nord
nord-vest - sud-sud-est de 1,75 x 3 m fără nici o amenajare interioară; Groapa nr. 2 orientată est-vest de 
1,85 x 3,25 m avea pe latura de sud-vest o construcţie din piatră relativ ovală cu dimensiunile de 0,35 x 0,65 
m. Între straturile de piatră care erau deranjate (întoarse cu faţa în jos) se aflau fragmente ceramice. 

Lângă construcţia din piatră a fost săpată o groapă, ca un "puţ", relativ ovală - 0,40 - 0,60 m şi care 
coboară sub nivelul "podelei" cu 0,50 m plină cu cenuşă. În amestecul de cenuşă au fost găsite 4 figurine 
zoomorfe (3 reprezentări de ovicaprine şi 1 posibil porc). Pe "mal", lângă puţ, o altă figurină zoomorfă, iar 
lângă construcţia de piatră un altăraş-suport. Complexul avea aceiaşi funcţionalitate pe care am dat-o şi 
locuinţei C/L3. 

Locuinţa CIL7 (6,50 x 8 m) are săpată în jumătatea de nord o groapă cu dimensiunile de 2,85 x 3,60 m 
şi care coboară dela nivelul podelei cu 0,60 m. Fundul gropii este albiat, pământul de umplutură având un 
aspect cenuşos. 

De pe suprafaţa celor 5 locuinţe ale nivelului I s-a adunat un extrem de bogat material arheologic 
compus din unelte, ceramică (grosieră, semifină, fină din care se desprinde componenţa policromă), plastică 
antropomorfă şi zoomorfă şi o mare cantitate de oase. 

Nivelul li: 
Locuinţa CIL 1 (7,5 x 8 m) este o construcţie de suprafaţă cu resturi sumare de chirpici. În diagonală 

dinspre latura denord-est a locuinţei, spre colţul de nord-vest, cu distanţe de 1,20 m între ele, se aflau 
resturile a trei vetre sparte şi întoarse cu faţa în jos pe locul unde fuseseră construite. Lângă vatra din mijloc, 
spre est de aceasta, observăm o uşoară alveolare a terenului (0,95 x 0,63 m) adâncită cu aproximativ O, 1 O -
O, 15 m faţă de nivelul de călcare al locuinţei. În aceasta şi în jurul vetrelor este împrăştiată multă cenuşă şi 
materiale arheologice (ceramică, oase de animale, plastică, etc.). 

Locuinţa CIL4 (3 x 3,50 m) suprapune în colţul de nord-vest locuinţa C/L3, între cele două complexe 
existând un strat fără material arheologic de O, 1 O - O, 15 m. Locuinţa C/L4 este o locuinţă de suprafaţă de 
formă aproape pătrată, fără o amenajare a solului pentru amplasarea adăpostului. În colţul de vest - nord
vest se aflau împrăştiate spărturile mozaicale ale unei vetre. 

Locuinţa CILS (4,90 x 6, 15 m), de formă rectangulară, suprapune cu latura de est colţul de vest - nord
vest al locuinţei C/L6, între aceasta existând o depunere de O, 15 - 0,20 m fără material arheologic. La 1,50 
m depărtare de colţul de vest -nord-vest s-au găsit, împrăştiate, resturile unei vetre. Nu prezintă o amenajare 
a solului pentru amplasarea adăpostului. 

Concluzii: 
În planul topografic al aşezării, locuinţele zonei C au o poziţie centrală. În tipologia locuinţelor 

descoperite la Trestiana până în anul 1982 înscriu noi tipuri de construcţii, acelea cu interioare destinate 
unor ritualuri legate de ocupaţiile comunităţilor neolitice Starcevo-Criş aşezate aici, precum şi a acelora 
destinate depozitarii alimentelor. Materialul arheologic este extrem de bogat grupele principale fiind unelte, 
ceramică, plastică şi o foarte mare cantitate de material osos. Industria pietrei şi a osului este foarte 
dezvoltată. Apare prima unealtă din cupru (B/L4) constituind un import din mediul vincian. Numeroasele 
figurine antropomorfe, care conservă tipuri timpurii până la cele târzii cu steatopologie pronunţată, alături de 
reprezentările zoomorfe găsite, cele mai multe, în două complexe permit observaţii privitoare la practicile 
magice legate de cultivarea primitivă a plantelor şi creşterea animalelor domestice. 

Ceramica, cel mai mare volum de material arheologic, obligă la o analiză atât pe baze stratigrafice cât şi 
tipologice în cadrul fiecărui complex de locuinţe. Locuinţa C/L4 şi cele 4 complexe din zona C (C/L2; C/L3; 
C/L6 şi C/L7), toate din nivelul I, dezvoltă cea mai puternică policromie din aria de est a culturii Starcevo
Criş. Se pictează pe cupe bitronconice cu picior înalt, pe platouri tip "fructieră" şi chiar pe oala uşor bombată. 
Materialele picturale sunt aplicate pe partea superioară a vasului, sub buză, în exterior şi uneori în interior, 
existând şi tendinţa de integrare a fondului vasului pentru acoperirea cu motive pictate a întregii suprafeţe a 
vasului, motivistică regăsită, apoi, la culturile neoliticului dezvoltat şi eneolitic. Motivele picturale cu caracter 
geometric sunt realizate cu alb, negru - brun, pe fond roşu. Locuinţele nivelului li - zona C - au dat o 
ceramică caracterizată prin micşorarea considerabilă a categoriei fine şi implicit a grupei pictate, care 
dezvoltă doar motivistica bicromă (negru-brun pe fond roşu preparat al vaselor). Întregul fond ceramic 
prezintă o evidentă degradare tehnică. 

încadrarea cronologică a ceramicii policrome de la Trestiana, nivelul I, a cărui asociere în ansamblul 
numerosului material descoperit în complexe: barbotină în arcade, organizată ori stropită, formele 
bitronconice uneori puternic carenate, a decorului incizat şi a ornamentelor lustruite în zig-zag, cu altăraşe 
prevăzute cu cutii patrulatere pe de o parte, şi schimbările survenite în nivelul li observate şi la cele 3 
locuinţe (C/L4, C/L 1, C/LS), pe de altă parte, marchează o lungă evoluţie a elementelor "clasice" ale 
complexului Starcevo-Criş, cu policromia dezvoltată, şi datează aşezare de la Treastiana în fazele târzii ale 
lui, şi anume, la nivelul fazelor III - IV (Vladimir Milojcic), III - IV (Gheorghe Lazarovici). Aşezarea Starcevo
Criş de la Trestiana, zona B şi zona C, prin sublinierea succesiunii stratigrafice, prin caracterul de ansamblu 
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al materialului descoperit, a legăturilor ce pot fi realizate prin existenţa unor elemente de influenţe ori 
importuri ale altor culturi - Liniară şi Vinca - constituie un obiectiv de referinţă pentru aria de est a marelui 
complex cultural al neoliticului .de început. 

Aşezarea Starcevo-Criş de la Tresiana de află la cca 3 km sud de oraşul Bârlad şi cca 500 m de 
actualul sat Trestiana; Eugenia Popuşoi, Cercetările arheologice de la Trestiana, în Cercetări Istorice, serie 
nouă, XI, laşi, 1980, p, 105-134; Idem, Săpăturile arheologice de la Trestiana, comuna Griviţa, judeţul Vaslui, 
Materiale, 1980, Tulcea, p. 36 - 53; Idem.Săpăturile arheologice de la Trestiana, comuna Griviţa, judeţul 
Vaslui, Materiale, 1983, Bucureşti, p. 28 - 37; Idem, Morminte de tip Starcevo-Cris la Trestiana, corn. Griviţa, 
jud. Vaslui, XXII, Carpica, 1992/2, p. 27 - 42; Idem, Câteva consideraţii asupra unui grup de locuinţe din 
aşezarea Starcevo-Criş de la Trestiana, Acta Moldaviae Meridionalis, XII -XIV, Vaslui, 1990 - 1992, p. 21 -
45; Olga Necrasov, Serafina Antoniu, Contribuţii la studiul antropologic al populaţiilor care au trăit în trecut în 
zona oraşului Bârlad, Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui, 1979, p. 19 - 39; Olga Necrasov, Maria Stirbu, 
Contribuţii la studiul faunei din cultura Criş, Acta Moldaviae Meridionalis, 11, Vaslui, 1980, p. 19 - 35. 

79. TROPAEUM TRAIANI - ADAMCLISI, Jud. Constanţa; Colectiv: prof. dr. Ion Barnea, coordonator 
ştiinţific; Mihai Sâmpetru 1983-1988, IAB; 1990, IT; Alexandru Barnea, responsabil, arh. Monica Mărgineanu
Cârstoiu, Adrian Popescu (1990, student FIB; 1991, 1992, IAB; îi revine cercetarea numismatică), IAB; Ioana 
Bogdan Cătăniciu, 1983-1985 IIAC, 1991, 1992, IAIAC; Adrian Panaitescu, 1983, 1984; Gheorghe Papuc, 
1986, 1988, 1989, 1991, 1992; Gabriel Custurea, 1986, MINAC, Costel Chiriac, 1991, 1992, IAI; Mihai 
Ionescu, 1983, 1984, student FIB, 1986, 1988-1991 prof. Mangalia; Nelu Zugravu, 1990-1992, Fli; studenţi 
FIS şi Fli. Fonduri IAB, IT, IIAC, IAIAC, MINAC, Fli, salvări. Rapoarte pe sectoare. 

A, BASILICA A (.,simplă"); 1992, AB. Înlăturarea valului de pământ creat de săpăturile vechi la N de 
basilică, de-a lungul acesteia (AB). 

A, INCINTA: POARTA DE EST, Ioana Bogdan Cătăniciu, IAIA Cluj-Napoca. (1984-1985) 
Săpăturile arheologice din 1974 puseseră în evidenţă două blocuri ecarisate, aşezate pe o fundaţie de 

piatră legată cu mortar, adâncă de 1,00 m. Nivelul de construcţie corespunzător acestor blocuri este acela al 
primei faze de zid (I) cu berma şi fossa - N li. Datele obţinute în 1974 erau insuficiente pentru o cunoaştere a 
structurii din care proveneau; abia în1984 am putut efectua un sondaj, completat în 1985, pentru a lămuri 
forma porţii în fazele de existenţă ale porţii. 

În concluzie am constatat că într-o primă fază de existenţă I a incintei, corespunzătoare nivelului de 
locuire N 11, poarta de est era apărată de două bastioane dreptunghiulare, ieşinde faţă de zid, construite pe o 
fundaţie de piatră brută. S-au dezvelit flancurile acestor turnuri ce mărgineau drumul de acces în oraş; 
poarta propriu-zisă are o fundaţie comună, continuă cu a turnurilor. S-au păstrat in situ blocurile de parament 
ale primei asize a turnurilor construite în opusquadratum. După incendiul care a încheiat nivelul N li, probabil 
databil în timpul atacului costobocilor, s-a completat fortificaţia porţii cu un turn interior TA, al cărui front era 
alcătuit de turnurile fazei anterioare. Nivelul III este amenajat cu 0,30 m deasupra intrării anterioare. 

La nivelul N IV are loc o reconstrucţie generală, fossa din faţa porţii este umplută intenţionat, şi se 
construiesc turnurile ieşinde de plan dreptunghiular cu front semicircular, după ce se distruge, până sub 
nivelul de călcare, turnul interior. Turnurile ieşinde sunt adăugate şi suprapun ceea ce mai rămăsese din 
turnurile fazei I. Poarta corespunzătoare fazei li cu turnurile ieşinde T 1 şi T 22 rămâne în uz până la sfârşitul 
vieţii în cetate, deşi se produc schimbări în forma şi înălţimea pragului şi a nivelului drumului de acces. 

Ioana Bogdan Cătăniciu, Ephemeris Napocensis 2, 1992, p. 192-205 

B. ZONA BASILICII B (DE MARMURĂ), IBC, 1979-1992 
Reluarea săpăturilor în bazilica de marmoră de la Adamclisi, cercetată sub direcţia lui Gr. Tocilescu şi 

publicată de V.Pârvan după moartea acestuia a fost iniţiată în 1979, cu scopul de a se putea trece la 
consolidarea sa; din păcate, nici în condiţiile în care săpătura poate fi considerată terminată nu s-au găsit 
mijloacele materiale pentru a se trece la consolidarea sau reconstituirea bazilicii. 

Rodul cercetărilor stratigrafice în bazilica de marmoră între 1979 şi 1992 (cu o întrerupere între anii 
1985-1991) este cunoaşterea etapelor de dezvoltare planimetrică a acestui monument. Bazilica de marmoră 
are trei faze de existenţă; în toate cele trei faze planul şi dimensiunile naosului şi absidei sunt aceleaşi. 

Sondajul nord-sud, care a intersectat toate cele trei nave a fost deosebit de elocvent pentru stabilirea 
începutului existenţei edificiului în cursul sec. IV, constatându-se că el dezafectează un edificiu păgân 
anterior de mari dimensiuni, încă incomplet cunoscut. Edificiul a fost demantelat sistematic într-un moment 
datat cu o monedă emisă de Maximilian Herculius, descoperită în pământul de nivelare ce acoperea fundaţia 
zidului. Ţinând cont de natura edificiului construit în sec. li ne îngăduim să formulăm ipoteza de lucru că ne 
aflăm în faţa unui templu, acesta ar fi un indiciu că zona sacra a municipiului Tropaeum s-ar afla în afara 
zidurilor, în această zonă. 
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În prima fază de construcţie bazilica cu trei nave şi absidă spre răsărit avea accesul dinspre vest 
prevăzut cu trepte care accentuau aspectul monumental, reducând diferenţa de nivel faţă de panta ce cădea 
spre vest. Este de presupus că bazilica avea atribuită o suprafaţă delimitată de o incintă, foarte obişnuită în 
epoca constantineană. În acest spaţiu închis, la sud-vest de bazilică s-a construit un baptisteriu. La nivelul 
datat prin material de secolul IV, baptisteriul avea doar două încăperi, aproximativ egale ca mărime, accesul 
trebuie să fi fost prin cea sudică; în încăperea nordică exista o absidă practicată în grosimea zidului de est. 
Absida avea în substrucţie un canal de aducţiune a apei pentru piscină şi o nişe, aflată într-o stare avansată 
de distrugere după opt decenii de când a fost dezvelită pentru prima dată. S-a păstrat doar în fundaţie, şi 
doar jumătatea de vest, dar se poate întregi planul ei quadrilobat pe careu. Bazinul baptismal a fost folosit pe 
parcursul a două faze N IV şi N V, după care este distrus şi înlocuit probabil cu un vas baptismal pe care nu 
l-am descoperit. 

Sondajul perpendicular pe latura lungă a pronaosului a pus în evidenţă că la vest de bazilică, peste 
stratul corespunzător secolului IV s-a depus un strat de ţigle şi pământ ars, nivelat cu lut, după care s-a 
construit un zid paralel cu latura de vest a naosului. Este de presupus că este un stylobat pentru un 
propylon. Doar din motive stratigrafice, putem încadra acest moment în faza N IV B, datată în zona porţii de 
est cu o monedă Theodosiu li. Într-o fază ulterioară, la sfârşitul sec.V - începutul sec. VI (N V) se 
construieşte nartexul în forma pe care i-o cunoaştem acum, împărţit în trei cu pilaştrii masivi, care după toate 
aparenţele sprijineau bolţi. Pronaosul avea pe latura de sud o intrare prevăzută cu un propylon. Simultan cu 
pronaosul s-a construit şi un atrium cu portice pe trei laturi. Între nartex şi atrium a existat în continuare o 
diferenţă de nivel, aşa încât se comunică printr-o scară largă centrală şi două scări corespunzând porticelor 
laterale. 

Porticul sudic avea un acces spre curtea în care se înălţa baptisteriul, iar porticul vestic spre o stradelă 
paralelă cu zidul cetăţii. Sondajul de pe latura de nord a porticului nordic a relevat o refacere a porticului, 
într-o etapă ulterioară. Porticul nordic se deschidea spre un spaţiu de trecere lat de cca. 3 m, mărginit de o 
clădire încă necercetată. 

Cu ocazia reconstrucţiei radicale de la sfârşitul sec. V - începutul celui următor s-a construit şi 
pastophoria; într-o fază ulterioară, probabil de la sfârşitul secolului VI absida e refăcută „a epaulement", iar 
încăperea din spatele absidei este divizată prin două coloane, mai degrabă cu rol de consolidare. 

Baptisteriul se retace după o distrugere şi un incendiu masiv, databile în sec. VI, când se pare că este 
demolat până la temelii. Cu ocazia refacerii se împarte baptisteriul în trei încăperi şi se construiesc absidele 
estice la primele două încăperi derivate din divizarea încăperii sudice; nava nordică primeşte un plan triconic, 
construindu-se abside şi în grosimea zidurilor de nord şi vest. S-a renunţat la piscină, botezul nemaifăcându
se prin immersio, ci prin ettusio. 

B. BASILICA EXTRA MUROS: 1986, 1988, 1991, 1992, GhP, CC 
Două secţiuni sondaje (salvare) au surprins un edificiu roman târziu la cca. 50 m vest de curtina dintre 

turnurile nr.12 şi 13, capitel - impostă creştin şi pavaje din cărămidă (1986); dezvelirea parţială în suprafaţă; 
unele elemente constructive întăresc ipoteza existenţei unei basilici paleocreştine (1988); edificiul avea o 
absidă poligonală (1989); basilica avea trei nave dalate cu cărămidă; au fost folosite capiteluri ionice -
impostă din calcar (1991). Printr-un sondaj de control N-S şi o casetă s-a stabilit că basilica avea transept şi 
era protejată la N de un zid prevăzut cu bermă şi şanţ (1992); (GhP, CC, AB). 

Bazilica a cunoscut trei faze constructive într-o perioadă cuprinsă între sfârşitul sec. al V-lea şi ultimul 
deceniu al secoluluial Vl-lea. 

În prima fază bazilica avea o singură navă lată de 7 m, cu zidurile groase de 70 cm, din piatră legată cu 
pământ. Pe latura estică prezenta o absidă semicirculară al cărei zid are lăţimea de 1, 1 m. Lungimea bazilicii 
era de 20 m. Pe latura de vest nu excludem existenţa unui atrium din materiale uşoare, dar până acum nu 
am descoperit resturile acestuia. 

A doua fază a început cu demantelarea navei centrale până la talpa elevaţiei peste care, la distanţa de 
cca. 1,5 m, au fost aşezate blocuri dreptunghiulare de 70 x 80 x 40 cm; acestea erau suporturi ale bazelor de 
coloane, realizându-se astfel stilobatul navei centrale. De o parte şi de cealaltă a navei centrale au fost 
construite nave laterale din piatră legată cu pământ; în această fază bazilica era cu transept. Zidurile 
construite, cam în al III-iea deceniu al sec. VI (Iustinian), de la navele laterale sunt adosate la nava centrală, 
iar lăţimea lor este de 60 cm. Acum i se adaugă bazilicii şi un nartex în care se cobora 50 de cm din nava 
centrală. Navele laterale au lăţimi de 3,20 m, iar nartexul este lung de 3,50 m. 

Intrarea în nartex se face prin trei căi de acces în fiecare din nave. Nici de această dată nu excludem 
existenţa unui atrium pe care-l presupunem, şi ale cărui urme le vom căuta în ultima campanie. Lungimea 
bazilicii în faza a doua este de 24 m. 

Pavajul din bazilică aparţinea fazei a doua. În navele laterale erau rânduri transversale din c~rămizi de 
31,5 x 31,5 x 3,5 cm şi de 45 x 45 x 3,5 cm; cele mari erau spre capătul estic al navelor laterale. ln nava 
centrală, la cele două tipuri de cărămizi se adaugă jumătăţi de cărămizi mari tăiate pe diagonală, nişte 
triunghiuri isoscele cu laturile mici de 45 cm. Folosind cele trei feluri de cărămizi s-a realizat un pavaj 
ornamental, simetric, în care alternează suprafeţe cu decoruri diverse, rezultând un aranjament deosebit. 
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Nartexul avea pavajul din cărămizi de 31,5 x 31,5 x 3,5 cm - aşezate în rânduri transversale; pavajul s-a 
păstrat în dreptul navei nordice şi în zona navei centrale. 

La începutul celei de a doua jumătăţi a sec. VI de partea estică a navelor laterale se adosează câte o 
încăpere, pe latura de nord de 4,5 x 3,25 şi pe latura sudică având lungimea de 5,25 şi lăţimea de 4,5 m. 
Zidurile sunt din piatră cu pământ, groase de 60 cm. Cele două încăperi, prothesis şi diaconeicon au făcut ca 
lăţimea bazilicii să ajungă la 17,5 m. 

În timpul săpăturilor au apărut baze de coloane şi capiteluri - ultimele fiind de două tipuri; în zona 
altarului erau capiteluri de dimensiuni mai mari. S-au descoperit mai multe resturi de candele din sticlă 
precum şi o mare cantitate de fragmente de foaie de sticlă de la ferestre. 

În zona mediană a absidei, pe exterior, pe un blochet de piatră se afla o cruce cu capetele lăţite, 
conturul cioplit al crucii este trasat cu vopsea roşie. Menţionăm că nu am întâlnit urme ale unor distrugeri 
violente ale acestui lăcaş de cult. 

SECTORUL CENTRAL, C-D; 
a) 1983-1989, AB, MMC. Detaliere şi racordare, prin sondaje, a fazelor constructive şi stratigrafice între 

sec. li şi VI; urme pe cardo ale unui portic din sec. 11-111; urme de zidărie sub atriul bazilicii D, anterioare 
acestuia, şi o reparaţie a bazilicii forensis la sfârşitul sec. IV(1983). Atelier de prelucrat os şi corn, din sec. V
VI, în interiorul fostei (atunci) bazilici forensis. Pe latura de V a bazilicii D (cu cel puţin trei faze), faza iniţială 
a avut un traseu diferit de cel vizibil azi (1984). Diferenţă de nivel mai accentuată între sec. IV şi VI la S de 
bazilica forensis şi, tot acolo, strat gros de arsură databil cel mai probabil în a. 559; confirmarea celor trei 
faze ale bazilicii D (1985-1987). În acelaşi loc, fundaţii ale unei mari construcţii cu orientare şi dimensiuni 
diferite de cele ale bazilicii, urme de locuire din sec. 11, instalaţie cu hipocaust databilă până în sec. III-IV şi 
delimitarea diferită a zonei altarului, anterioară celei deja înregistrate şi cunoscute. Fragment de dalaj din 
cărămizi aparţinând celei de a doua faze a bazilicii forensis (1987). În bazilica forensis, trei faze ale edificiului 
şi, în total, cinci faze de epocă romană între sec. III şi VI; urme de locuire din sec. IV-III a.Chr., I a.Chr - I 
p.Chr. şi o aşezare bogată în material ceramic aparţinând culturii Hamangia (1988). Secţiune E-V (S.17 F), 
în bazilica forensis, la cca. 3 m de zidul de N al acesteia, cu lărgirea prin sondaje în nava centrală şi de V. 
Descoperiri: în nava de V fazele surprinse corespund celor două pavaje succesive de cărămidă remarcate 
acum pentru prima oară în nava centrală, faze constructive racordate la stratigrafie mai clar înregistrabile în 
aceeaşi navă; în nava de E, fundaţia zidului de E urcă spre N ca şi în colţul opus pe diagonală, către S. 
Fazele înregistrate stratigrafic şi, parţial, constructiv sunt databile între sec. li-VI (AB). 

b) 1983-1988, AB. În cartierul roman târziu de la V de bazilica forensis s-a constatat adosarea sau/şi 
alăturarea, în sec.V-VI, la exteriorul zidului de V al edificiului, a unui număr de patru construcţii-locuinţe cu 
câte două sau mai multe încăperi, una cu frontul spre strada principală şi celelalte către S, folosind ca zid 
spre E chiar zidul bazilicii (AB). 

c) Bazilica D ("cu transept"); 1983-1992 (v. şi mai sus), AB, MMC, Ml (1989, 1990), NZ, (1990). Prin 
reluarea casetei c.8, s-a delimitat mai exact instalaţia cu hipocaust reperată anterior; vestigiile de aici se 
succed între sec. I-VI. Casetele c.9 şi 10, în extremitatea de Sa transeptului, la V şi E: de la solul actual 
(deja săpat anterior), zidurile transeptului au fundaţii adânci de cca. 3 m; fragmente de tencuială cu frescă 
colorată şi stucatură aparţinând unui edificiu anterior. Înregistrări stratigrafice şi constructive; situaţiile 
anterioare bazilicii au fost mult deranjate de fundarea şi refacerile acesteia (1989). Sondaje continuate prin 
casete. Plasate la V de fundaţia pentru cancelli, c.11 în nava de N şi c.12 în nava centrală, s-au înregistrat 
situaţiile care urmează. În c.11, la pilele de hipocaust observate anterior la E, s-au adăugat încă patru, după 
care o placă de mortar (spre V), aflată deasupra şi tăiată în dreptul fundaţiei menţionate (în scopul zidirii 
acesteia), continuă către V. Zidul de N al încăperii cu hipocaust nu a putut fi clar delimitat la E, podeaua 
acoperindu-l. În schimb, la limita de V a transeptului, s-a observat că podeaua a fost de asemenea, 
demontată anterior zidirii fundaţiilor zidului N-S (traversând navele), care suprapun un rest de fundaţie cu 
aproximativ aceeaşi orientare. În c.12, corespunzătoare limitei de E a navei centrale, placa de mortar a fost 
sistematic demontată de o groapă care însă, mai jos de nivelul plăcii, n-a distrus decât parţial un fragment de 
canal de scurgere cu direcţia N-E - S-V, venind cel mai probabil dinspre instalaţia cu hipocaust. Caseta c.13, 
plasată în compartimentul următor către V al navei de N, a adus, din partea superioară de sub pavajul azi 
dispărut al ultimei etape de funcţionare a navei şi bazilicii, un strat cu fragmente numeroase de olane şi ţigle, 
precum şi restul unui zid demontat cu orientarea N-S, aflat lângă extremitatea de N-V a casetei şi încăperii 
(1990). Încheiere şi înregistrare a situaţiilor din c.11-13; prelungire la N şi la S a s.1 (perpendiculară pe 
lungimea bazilicii) şi trasarea la N şi S de bazilică a s.2, la cca. 1 O m V de prima. S-au adăugat pentru 
control şi sondaje, casetele c.14-19, de dimensiuni diferite în funcţie de necesităţi şi de spaţiul cercetat. S-a 
completat parţial planul reperabil sub nava centrală, laV de altar, al construcţiei cu hipocaust. Coroborarea 
datelor stratigrafice şi constructive obţinute arată existenţa unor structuri de edificii importante din sec. 11-111, 
eliminate în sec. IV-V de construirea bazilicii paleocreştine. Aceasta, la rândulei, a avut o formă şi o orientare 
iniţial diferite de acelea vizibile la suprafaţă şi cunoscute din publicaţiile anterioare, chiar şi cea din urmă 
evoluând în cel puţin două faze. Aria de la S de bazilică pare să fi fost doar parţial construită în ultima fază a 
funcţionării edificiului, întrucât jumătatea dinspre E, până la minimum 10-12 m spre S, nu prezintă urme de 
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ziduri târzii. Alte descoperiri mai speciale: un lot de 15 vase întregi sau întregibile, majoritatea datând din 
sec. 11-111, toate apărute în sondaje de la N de bazilică (în special S.1 ), un fragment de oglindă din bronz, 27 
monede din bronz întregi şi fragmentare, majoritatea din sec. IV şi V (1991 ). Cu limita de 10 m S de edificiu 
şi cu scopul degajării treptate a acestei suprafeţe de-a lungul întregii bazilici, s-au lucrat secţiunile S.4 (între 
S.1 şi S.2) şi s-au continuat S.1 şi S.3, începându-se şi S.5, la 2 m E de S.1, toate cu lăţimea de câte 2 m şi 
orientate N-S. S-a desfiinţat martorul dintre S.1 - S.4 (lat de 2,70m) şi s-a degajat parţial, pe aceeaşi lăţime, 
suprafaţa dintre S.3 şi cardo. Construcţiile de la S de bazilică se încheie la cca. 5 m E de limita zidului de E 
al narthexului, unde se constată existenţa unor înhumări ce vor putea fi urmărite doar după degajarea în 
suprafaţă (1992, AB). 

d) C-D, cardo; 1982-1984, AP (MINAC). Secţiuni perpendiculare pe stradă, la S de bazilica forensis, 
pentru urmărirea traseului şi stratigrafiei târzii, şi pentru observarea clădirilor adiacente şi a cronologiei 
acestora. O parte din martori au fost îndepărtaţi, urmărindu-se în edificiile respective, mai ales în suprafaţă, 
ultimele două niveluri de locuire (AP, AB). 

D, CARTIER E; 1981-1988, MS. Clarificarea planului locuirii urbane târzii la N de poarta de E, prin 
cercetarea a nouă edificii împreună cu străzile şi culoarele adiacente. Ele se grupează în trei insule dispuse 
în funcţie de axele de circulaţie şi incintă şi, împreună cu alte descoperiri, contribuie la formarea unei imagini 
mai complete a oraşului roman târziu, a funcţiilor social-economice a complexelor arheologice identificate, 
inclusiv a celei de apărare la zidul de incintă. Piese de arhitectură, inscripţie, ceramică, ustensile şi recipiente 
gospodăreşti din piatră şi lut ars, opaiţe fragmentare, obiecte mărunte, monede din bronz ş.a. (MS). 

ANEXA FORTIFICATĂ A CETĂŢII; 1990, 1992; MS (1990), AB, Ml. S-au efectuat două sondaje de 
control spre a se certifica rostul construcţiei. Primul (A), orientat E-V, perpendicular pe turnul dreptunghiular 
dinspre E al anexei, de 26 x 1,5 m. Trei formaţii de zidărie masivă, mult distruse, par să marcheze ruina unui 
turn dreptunghiular cu pilon central, în care caz spaţiile rămase în interior par a fi excesiv de înguste, sau 
mai curând pe aceea a unui bastion. Către V şi în profunzime, o pantă cu pietre şi dărâmături lasă să se 
observe preexistenţa unui val cu şanţ către incinta cetăţii. Pe creasta valului se va fi construit zidul N-S al 
anexei. S-au înregistrat puţine fragmente ceramice, mai ales din sec. V-VI. De notat diferenţa de nivel de 
cca. 4 m de la limita inferioară a parametrului interior al zidului anexei la fundul şanţului. Cel de al doilea 
sondaj (8) a fost efectuat la S de aceeaşi anexă, în exterior, sub forma unei casete de cca. 4 x 4 m, pe locul 
celei deja efectuate în 1975 de AI.S. Ştefan, dar neraportate. O arcă de sarcofag cu perforaţii laterale şi un 
fragment dintr-o a doua arată existenţa aici a unei instalaţii de decantare a unui apeduct către incintă, fără 
însă a dovedi că aceasta din urmă va fi avut rolul unui mare bazin (AB). S-a prelungit către E S.A din1990 cu 
încă 22 m, până la marginea drumului asfaltat actual. S-au înregistrat planimetric şi stratigrafic toate situaţiile 
observate; se remarcă dovada scoaterii pietrei de talie din zid în epoca medievală timpurie, existenţa unui 
drum roman N-S şi, mai în profunzime, a trei straturi din epoca Principatului. Prima observaţie s-a verificat în 
S.C, N-S, 13,75 m şi în S.D, E-V, 6,50 m, la 2 m N de S.A, pe acelaşi turn-bastion (AB, Ml). 

NECROPOLĂ; 1986, GhP, GC. Săpături de salvare pe pantele dealurilor de la N, N-E şi E de oraşul 
antic, în vederea amenajării teraselor pentru o fermă de stat viticolă, lucrare avizată favorabil fără 
consultarea IAB ca responsabil al cercetărilor de la Adamclisi. 29 incineraţi şi 43 înhumaţi din care 35 
creştini; în ansamblu, sec. li-VI. Două cuptoare mari de var la cca. 100 m NE de turnul nr.3 (GhP,GC, AB). 

BASILICA COEMETERIALIS; 1992, NZ, AB. Sondaje-secţiuni de reidentificare şi de verificare a 
edificiului, orientate NE-SV, S.1, 2 x 1 O m şi S.2, 2 x 1 O m, prinzând respectiv dinspre N şi S treimea de E a 
bazilicii, precum şi două casete de câte 4 x 4 m pe colţurile de NE şi NV, au verificat dimensiunile şi rostul 
bazilicii (cf.l. Barnea, Dacia 11-12, 1948, p.222-223). În plus, s-au înregistrat trei înmormântări la N de 
bazilică şi noutatea de excepţie că edificiul avea trei nave, criptă şi probabil atrium şi cancelli. Alte două 
sondaje la N de bazilică, în afara spaţiului ei imediat, nu au dat rezultate privind necropola (AB). 

ALTE CERCETĂRI EXTRA MUROS. 
a) 1984, AB, Ml. Locuinţă modestă extrainurană din sec. V-VI la cca. 50 m N de turnul nr.3, cu pavaj din 

cărămidă, iar la cca. 150 m V de turnul nr.17, urmele unui apeduct ce pare să fi alimentat termele 
extramurane, identificate anterior de AB în valea Urluii; resturi de necropolă romană târzie la cca. 1 km SV 
de cetate; urme constructive romane nedefinite şi fragmente ceramice romane din sec. li şi medievale 
timpurii din sec. X-XII, urme ale unui cuptor mare roman pentru ceramică, toate la cca. 100-150 m SE de 
anexa fortificată a cetăţii (AB, Ml). 

b) Apeductul roman Şipote-Adamclisi. 1983, 1988, AB, Ml. Observarea şi înregistrarea unor porţiuni din 
acesta în punctul „galeria 27" a fostei exploatări miniere şi alte cinci puncte apropiate; 1989, idem_ observaţii 
de teren în zona unde fusese reperat anterior (AB, Ml). 1990, AB, Ml, NZ, AP; Şipote, la izvoare. ln 
apropierea imediată (aval spre N) a captării contemporane, pe versantul din dreapta văii şi pârâului, s-a 
înregistrat un fragment de apeduct roman tubular observat de militarii de la unitatea apropiată şi semnalat 
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nouă de mr. C. Enea. Am efectuat, parţial cu sprijin militar, câteva sondaje ulterior acoperite, pentru 
urmărirea traseului conductei către punctul de captare, încă nestabilit. Traseul a fost marcat pe o lungime de 
cca. 6 m, în situaţia rarisimă în care prin conductă continuă să curgă apa izvorului captat în antichitate. 
Olanele conductei au dimensiunile: lungime 29 cm din care 5 profilul de îmbinare, diametrul la mijloc 14 cm 
şi maxim 16 cm iar la extremitatea de îmbinare 9,5 cm. Alte fragmente de conductă asemănătoare, folosită şi 
în epoca noastră şi abandonată în urmă cu cca. 15 ani prin înlocuire cu ţeavă metalică au fost identificate pe 
versantul stâng al văii. La cca.60 m V de staţia actuală de captare a apei s-au identificat, în drumul de 
pământ, urmele unui cuptor circular în plan, cu diametrul de cca. 5 m şi cu grosimea pereţilor de cca. 0,30 m; 
avea gura către E, largă de cca. 1,50 m. Platoul de deasupra izvoarelor este deosebit de bogat în urme 
arheologice, în special din epocile La Tene, romană, medievală timpurie ş.a. (AB). 

Notă. În mod sistematic, la fel ca în Cronica noastră din SCIVA, numele abreviate se marchează, la 
începutul fiecărui enunţ de sector, pe autorii cercetărilor, iar în final pe aceia ai rapoartelor (AB). 

80. ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA, Jud. Hunedoara; Ioan Piso, Alexandru Diaconescu, 
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

Forum Vetus (1899-1992)1 

Printr-o secţiune în 1988, şi în mod masiv începând cu 1989 au fost reluate săpăturile din forum vetus 
(forul traianic), cunoscut în literatura veche sub numele de aedes Augustalium. Între timp au fost publicate 
trei ample rapoarte de săpătură, care elucidează definitiv fazele şi destinaţia complexului2

, astfel încât un 
raport în acest cadru nu are nici o utilitate, mai ales că monografia completă este pregătită pentru tipar. 

Pretoriul procuratorului financiar al Daciei Apulensis3 

În anii 1985-1992 au continuat săpăturile în punctul Grohotea Tornească, unde în anii precedenţi 
fuseseră clădirile numite convenţional 001, 002, 003 şi 0044

• Cele aproximativ 50 de inscripţii care provin de 
aici au fost dedicate unui mare număr de divinităţi exclusiv de către procuratori financiari ai Daciei Apulensis 
şi nu de vreun demnitar sau cetăţean al oraşului. Între materialele tegulare, multe dintre ele refolosite, se află 
şi ştampilele PES, care trebuiesc citite pe(dites)s(ingulares). Ne aflăm în faţa sediului (praetorium) 
procuratorului financiar al Daciei Apulensis. Descoperirea este cu atât mai importantă, cu cât sediile unor 
înalţi funcţionari sunt rare şi puţin cunoscute în imperiu5

• 

Pretoriul se află în interiorul zidurilor, lângă poarta de nord, lipit de cardo maximus6
. Complexul ocupă o 

suprafaţă de aproximativ 1 ha (probabil 4 insule), deci cât forul. Am dezvelit până în 1989 circa 30% din 
această suprafaţă. Apoi, deoarece fostul proprietar şi-a luat în primire terenul, am fost nevoiţi să întrerupem 
cercetările. 

Am identificat în cursul săpăturilor trei faze principale - una de lemn (I) şi două de piatră (li şi III), dintre 
care faza III reprezintă cu absolută siguranţă sediul procuratorului financiar al Daciei Apulensis. 

Faza I: Acesteia ii corespund două horrea (H1 şi H2), care mărginesc complexul spre nord şi spre est7. 
În rest am găsit urmele unor clădiri de lemn, care constau în aliniamente de pari şi şanţuri de demolare a 
unor pereţi. În afara lor am identificat vetre, cuptoare, o mare groapă menajeră şi gropi de provizii. Structurile 
de lemn nu au nici o asemănare cu barăcile militare. Mai mult, majoritatea pereţilor de lemn au fost 
suprapuşi de pereţii de piatră şi, prin urmare, planul clădirilor de lemn prefigurează planul clădirilor de piatră 
din faza li. Materialul arheologic datează din perioada Traian - Hadrian şi are un caracter civil. Se remarcă 
două fragmente de vase dacice cu brâu alveolar. 

Faza li: Din această fază cele mai coerente structuri au fost găsite sub termele T2 din faza III. Aspectul 
este al unor locuinţe cu zidurile perimetrale de piatră şi cu încăperi având pereţi cu fundaţii şi soclu de piatră 
şi elevaţie din bârne şi chirpic. De ele sunt lipite şi anexe gospodăreşti construite din împletitură şi chirpic. Un 
plan coerent avem pentru una din clădiri, încadrabilă în aşa-numitul tip de locuinţă norico-panonică, cu 
coridor longitudinal plasat în centru. În una dintre încăperi a funcţionat o afumătoare de carne. Una dintre 
clădirile fazei li a sfârşit printr-un incendiu, dar nu avem suficiente motive spre a-I pune în legătură cu 
războaiele marcomanice. Materialul arheologic este foarte bogat şi se datează până la 170 p.Chr. Se 
remarcă marea cantitate de sticlărie, precum şi câteva fragmente de vase de tip "norico-pannonic" decorate 
cu măturicea8 • 

Faza III: Sediul procuratorului financiar este mărginit de cardo maximus la vest, iar la nord şi est de cele 
două horrea (H1 şi H2). Restul spaţiului constă dintr-o succesiune de corpuri de clădiri şi curţi. Cel mai 
important spaţiu este o area sacra la sud de H1 şi care depinde de un sanctuar (C) având fără îndoială o 
legătură cu cultul imperial practicat de procuratori. Clar identificat a putut fi sanctuarul S din partea de sud a 
curţii, din care au fost dezvelite fundaţiile treptelor şi ale pronaosului. Avem de-a face, după cum ne-o arată 
inscripţia de construcţie, cu un Serapaeum databil sub Caracalla. Area sacra era decorată cu zeci de baze 
de statui şi altare închinate unei varietăţi impresionante de divinităţi, de la Mars Singilis din Baetica la Bonus 
Puer (Azizus) din Edesa. Statuile au fost complet distruse la sfârşitul antichităţii. A fost opera creştinismului 
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biruitor, care ne-a lăsat tot aici un vas cu chrismon9
• La sud-est de area sacra se află două şiruri de încăperi 

prelungi, încălzite cu instalaţie de hypocaust şi care reprezentau probabil birouri (officia). În extremitatea 
estică, acest corp de clădire se încheie cu terme (T1) dezvelite în mare parte în anii anteriori, dar 
necunoscute ca atare. O curte separă termele T1 de termele T2, care pot fi identificate cu termele particulare 
ale procuratorului datorită unei inscripţii descoperite chiar în bazinul frigidariu~ului. Aceste terme au două 
aripi, cea estică şi cea vestică, separate printr-un coridor. În aripa estică întâlnim următoarea succesiune de 
încăperi: dintr-un apodyterium, la care este adosată latrina, se intră în frigidarium, pe jumătate încălzit şi 
dispunând de două bazine, dintre care cel nordic s-a păstrat în stare foarte bună. Treptele şi interioarele 
bazinului erau placate cu marmură şi au putut fi restaurate ca atare. Se trece apoi într-un tepidarium cu un 
bazin pe latura de sud, încălzit de la instalaţia de hypocaust a încăperii. Într-o subfază ulterioară peste 
vechiul fornax, aflat la nord, este construit un alt bazin. Urmează, chiar pe colţ, o încăpere încălzită cu 
hypocaust pe toată suprafaţa, dar nu din sursă proprie, pe care o interpretăm drept laconicum. La nord de 
acesta se află caldariumul încălzit pe toată suprafaţa de la două cuptoare, aşezate la est şi la vest. Din el se 
trece într-un al doilea tepidarium încălzit de asemenea dinspre caldarium. În partea de vest are un bazin 
semicircular. Din el se ajungea, printr-o mică încăpere, într-un coridor lung, orientat est-vest şi care face 
legătura cu aripa de vest a complexului termal. Aici avem pe direcţia nord-sud o succesiune de încăperi, de 
la frigidarium la caldarium. Subfazele termelor pot fi cel mai bine urmărite pe baza refacerilor sistemului de 
hypocaust al acestui ca/darium. În subfaza I încăperea a fost încălzită pe toată suprafaţa. În subfaza 11, zona 
încălzită se restrânge la partea nordică, unită printr-un coridor central cu praefurniu~ul aflat la sud. În 
subfaza III numai colţul sud-estic rămâne neîncălzit, iar în subfaza IV se revine la încălzirea pe întreaga 
suprafaţă a încăperii. 

La vest de T2, în partea încă nesăpată, se află probabil încăperile private ale procuratorului. 
Cele mai vechi inscripţii, cele închinate de procuratorul C. Sempronius Urbanus, se datează în 181-

18410, dar spaţiul trebuie să fi fost reorganizat îndată după războaiele marcomanice. 
EM 23 (1985-1989)11 

Clădirea se află la răsărit de zidul estic al oraşului şi la sud de prelungirea lui decumanus maximus12
• 

Faţă de anii precedenţi extinderea săpăturii a permis un plan coerent şi stabilirea fazelor şi cronologiei 
obiectivului. Avem acum deplina siguranţă că faza li a încetat violent printr-un incendiu cu ocazia războaielor 
marcomanice (a. 170 p.Chr). În epoca Antonină târzie şi în cea a Severilor se construiesc aici clădiri cu ziduri 
având temelii şi socluri de piatră cu mortar şi elevaţia de cărămidă, şi care fac parte din două insule diferite. 
Clădirile acestei faze III cuprind mai multe încăperi cu pavimente de opus signinum şi pereţi cu tencuieli 
succesive, precum şi coridoare, curţi interioare, etc. În faza IV, după dărâmarea parţială a clădirii, cărămida 
din pereţii demolaţi a fost refolosită şi peste cele două foste insule s-a construit o domus cu o faţadă 
cuprinzând două turnuri şi un portic. Am mai identificat o mare sală podită cu opus signinum. În faţa vilei se 
găsea o curte cu un bazin podit cu cărămidă. De sub nivelul de construcţie al porticului provine o fibulă în 
formă deT cu butoni auriţi, a cărei perioadă de producere se datează pe la 250-260. După abandonarea şi 
dărâmarea treptată aacestei domus, peste stratul compact de dărâmătură a fost aşezat în faza V un strat de 
lut şi s-a ridicat o locuinţă ce folosea parţial vechile fundaţii, parţial noi fundaţii din piatră fără mortar. Această 
clădire avea numeroase camere mici, pereţi şi duşumele de lemn. În aceeaşi fază s-a construit un cuptor 
care rupe un zid aparţinând fazei IV. În cuptor a fost găsit, pe lângă o mare cantitate de ceramică de tradiţie 
romană, un opaiţ cu cruce pe fund, databil în ultimele decenii ale secolului IV / primul sfert al secolului V. 
După abandonarea cuptorului au mai avut loc nişte reparaţii ale clădirii. 

La nord de EM 23 a fost trasată o secţiune de control, care a surprins în clădirea învecinată (EM 23 a) o 
stratigrafie asemănătoare şi o fază post-provincială cuprinzând material similar. 

1 Au mai participat prof. R. Etienne de la Universitatea din Bordeaux, colegii E. Bota, V. Popa, V. 
Bolindeţ, precum şi numeroşi studenţi; 

2 R. Etienne, I. Pisa, Al. Diaconescu, în Comptes Rendus de !'Academie des lnscriptions et Belles 
Lettres 1990, p.91-113; idem, în Revue des Etudes Anciennes 92, 3-4, 1990, p. 273-296; Idem, Comptes 
Rendus de !'Academie des lnscriptions et Belles Lettres 1994, p. 147-164; 

3 Au mai participat C. Oprean, M. Oprea, A. Ardeţ, C. Ardeţ, V. Bolindeţ, F. Csutak, V. Popa, M. Vomir, 
precum şi numeroşi studenţi. 

4 H. Daicoviciu şi colab., în Materiale şi Cercetări arheologice. A XIV-a sesiune anuală de rapoarte, 
Tulcea 1980, p.278-281; idem, în Materiale şi Cercetări arheologice. A XV-a sesiune anuală de rapoarte 
(Braşov 1981), Bucureşti 1983, p.246-277; idem, în Materiale şi Cercetări arheologice. A XVl:a sesiune 
anuală de rapoarte (Vaslui 1982), Bucureşti 1986, p.121-134; ActaMN 31, 1994, p. 433-434. ln nici una din 
aceste publicaţii nu a fost recunoscută adevărata destinaţie acomplexului; 

5 Vezi pentru o primă identificare I. Pisa, ZPE 50, 1983, 233 ff; idem, în Documente recent descoperite 
şi informaţii arheologice, Bucureşti 1986, 23-31, cu o scurtă prezentare şi un plan (p. 26); 

6 Vezi R. Etienne, I. Pisa, Al. Diaconescu, în REA 92, 3-4, 1990, p. 275, fig. 2, nr. 4; 
7 Deşi horreum-ul H1 a fost secţionat şi în anii precedenţi, noi am fost cei care am dezveiit cu atenţie 

zidul său sudic şi i-am precizat modul de construcţie, care îmbină bârne de lemn cu zidăria de piatră. Am 
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găsit, de asemenea, interesante urme de schelărie; 
8 A. Ardeţ, în Thraco-Dacica 12, 1-2, 1991, p. 137-142; 
9 H. Daicoviciu, în Rev. roum. d'hist. 20, 4, 1981, p. 619-623; 
1 O I. Pisc, în ZPE 50, 1983, p. 233 ff, nr. 1-4; în ZPE 1996 
11 Au mai participat M. Dawson, C. Oprean, M. Oprea; 
12 Pentru primele cercetări aici vezi M. Dawson, în ActaMN 26-30, 1984-1993, p. 401-408. 

81. VIERŞANI-JUPÂNEŞTI, Jud. Gorj; Gheorghe Calotoiu, Muzeul judeţean Gorj 

Punctul "Poarta Luncii" se află în satul Vieşani, comuna Jupâneşti, la 6 km S de oraşul Târgu
Cărbuneşti. Staţiunea arheologică se află pe o terasă a Gilortului, având suprafaţă de cca. 300 x 250 m; 
aşezare de tip "Verbicioara". 

Cercetările arheologice au fost efectuate de Muzeul judeţean Gorj în trei campanii, intre anii 1989-1991. 
Stratigrafia aşezării şi în general a întregii staţiuni, este următoarea: O - 0,24 m strat arabil vegetal; 0,24 

- 0,52 m strat cu material arheologic de culoare brună-negricioasă, cu chirpic şi pete de cărbune. Sub 
adâncimea de 0,52 m apare un pământ argilos, de culoare maroniu-gălbuie, steril din punct de vedere 
arheologic. Au fost dezvelite 4 locuinţe de suprafaţă de dimensiuni diferite, din care 2 foarte slab conservate. 
Ceramica descoperită la Vierşani-Jupâneşti este bogată şi variată. Se remarcă, în mod deosebit, ceştile cu 
corpul globular, gât scurt şi o toartă sau mai rar cu două torţi supraînălţate, cu secţiunea ovală sau în bandă, 
având în unele cazuri în partea superioară un buton sau creastă. Aceste vase au fundul profilat, în formă 
dreaptă sau inelară. S-au mai descoperit fragmente de cupe cu corpul de formă circulară, cu picioare, cu 
patru spaţii "ferestre", cu gura ovală. În seria castroanelor descoperite, unele sunt semisferice, altele au 
corpul arcuit, dar având marginea trasă în afară sau invazată, ultimul tip de castroane prezintă şi câte două 
torţi laterale. Materialul ceramic mai cuprinde fragmente de strecurători din pastă de culoare cenuşie, capace 
mici sau de mărime mijlocie, lucrate din pastă cărămizie, de formă tronconică. 

Ceramica grosieră cuprinde vase mari de provizii, cu corpul bombat, cu gâtul terminat cu buza uşor 
evazată şi recipinete cu corpul tronconic cu apucători verticale masive. De regulă, pe aceste vase sunt 
dispuse brâie alveolare, proeminenţe, pastile. 

Motivele ornamentării prin incizii, împunsături, impresiuni constatate pe ceramica de la Vierşani
Jupâneşti (Gorj) sunt specifice culturii Verbicioara IV; liniile orizontale drepte, banda haşurată în reţea, zig
zagul orizontal multiplicat, spiralele fugătoare, fascicolele grupate în metope sau frize, motivele în formă de 
S, realizate simple, duble şi dispuse în şir sau lanţ, cu capetele îmbinate, cercuri cu câmpul haşurat sau 
dispuse concentric, triunghiuri haşurate dispuse în şir orizontal cu vârfurile în sus, triunghiuri aşezate izolat 
ori în şiruri orizontale sau verticale., motive meandrice, cercuri solare. 

Celtul descoperit în aşezarea de la Vierşani-Jupâneşti este asemănător seriei Uriu-Domăneşti, iar 
ceramica este specifică culturii Verbicioara IV, dar cu frecvente influenţe ale culturii Gârla Mare. 

Descoperiri arheologice ale culturii Verbicioara - faza finală - în Gorj, se mai pot enumera la Călugăreni
Padeş, Baia de Fier, Ceplea-Broşteni, Socu şi Polovragi. 

82. VINEŢI, Com. Spineni, Jud. Olt; Mariana Marcu, IAB (1983 - 1990) 

S-au efectuat cercetări în punctul "Moara lui lovescu", situat pe malul drept al râului Vedea. În decursul 
a opt campanii de săpături, în acest punct au fost identificate şi dezvelite 14 locuinţe. Între acestea, 12 
datează din sec. IV şi 2 din sec. VI -VII. Majoritatea locuinţelor fiind de suprafaţă sau foarte puţin adâncite de 
la nivelul antic de călcare, suprafeţele lor variază intre 5 m.p. şi 20 m.p. Locuinţele din sec. IV nu sunt 
prevăzute cu instalaţii de foc. În umplutura acestora s-a găsit ceramică lucrată cu mâna şi la roată, categoria 
a doua fiind predominantă. În cadrul acesteia sunt vase lucrate din pastă fină şi din pastă zgrunţuroasă, intre 
care şi fragmente de vase de provizii de tip Krausengefăss. Două locuinţe datează din sec. VI - VII; sunt 
semiadâncite şi prevăzute într-un colţ cu câte un cuptor de piatră cu bolta prăbuşită. în preajma acestora s
au mai identificat două vetre descoperite, amenajate din pietre de râu. 

În aceste complexe s-a descoperit puţină ceramică lucrată cu mâna şi la roată, din pastă zgrunţuroasă. 
Pe lângă ceramica specifică, încadrarea cronologică a acestor complexe mai târzii, este asigurată şi de o 
cataramă de bronz ajurată (aidoma unei măşti). 

Staţiunea de la Spineni, cu cele două nivele, aduce dovezi concrete de locuire datând din epoca 
prefeudală, într-o zonă în care s-au efectuat puţine cercetări arheologice. 
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1. Tropaeum Traiani, planul poi,ii de est (legenda: 1. planul turnurilor po11ii în faza 1, începutul s.:c. 11; 2 planul turnului 
interior TA. construit după 170 e.n.; 3. funda!iilc conslruilc la sfiryitul sec. IV. - subfa:za B: 4. turnurile pc>llii în epoca 
constantincană faza li; 5. funda\iilc turnurilor şi ale por,ii în faza I; 6. blocuri tăiate ulterior pentru a se amenaja poana 

tlrzie) ( aceeaşi legendă la fig 6, 8, 10). 
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