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1. ADAMCLISI, "CETATEA TROPAEUM TRAIANI", jud. Constanţa; Colectiv: prof. Ion Barnea, coordonator 
ştiinţific , Alexandru Barnea, arh. Monica Mărgineanu-Cârstoiu , Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" 
Bucureşti; Ioana Bogdan-Cătăniciu, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca; Gheorghe Papuc, 
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa; Nelu Zugravu, Facultatea de Istorie laşi; Margareta 
Arsenescu, Facultatea de Istorie Bucureşti; studenţii Bâltâc Adela, Bercaru Ionuţ, Mărgărit Mihai, Panaite 
Adriana, Bobicescu Cristian, Petrescu Florin, Păiuşan Cristina, Stoica Stan, Gugiu Despina, anii 1-111 
Facultatea de Istorie Bucureşti ✓ 

Fonduri: I.A.B., I.A.IAC., M.I.N.A.C. şi parţial F.1.8 .. 

BASILICA D (A.B. , M.M.C., studenţii F.1.8.). Casetă şi secţiune la E şi SE de basilică; s-a înregistrat o 
parte din limita de ESE a edificiului monumental roman suprapus de basilică. v 

TURNUL NR. 4 (Ioana Bogdan-Cătăniciu , Institutul de Arheologie şi Istoria Artei). Continuarea 
cercetării lui stratigrafice şi planimetrice în interior şi exterior. S-a descoperit o fundaţie . a unui zid masiv 
demantelat până la nivelul la care s-a aflat talpa interioară a zidului turnului de epocă constantineană. 
Cercetările vor continua prin dezgolirea în trepte a interiorului turnului şi prin extinderea în afara incintei 
constantiniene şi în interiorul ei cu scopul să stabilim dacă fundaţia descoperită aparţine sau nu porţii de nord 
a municipiului, în epoca traiană. ✓ 

BASILICA COEMETERIALIS (NZ, AB). Precizări planimetrice şi stratigrafice - anexă şi atrium - la SV 
de basilică (prin casetă). v 

BASILICA EXTRA MURO$, V. (Gh. P.). Continuarea degajării basilicii spre a se înregistra integral 
planul acestuia (anexe S şi N). v 

PLATOU E DE CETATE (MA, AB, studenţi). S-a început printr-o secţiune magistrală cercetarea locuirii 
de aici. Secţiunea a surprins o parte din locuirea databilă în sec. IV-III a.Chr. (stratul inferior şi cel mai bogat). -., 

2. ALBA-I ULIA, jud. Alba ,, . b 'LA -
../V IA .e_ / l \ -VO I"\ ..,_ 

A. i8T~ŞUL ROMAN APULUM (COLONIA AURELIA APULENSIS). Vasile Moga, Radu 
Ciobanu, zeyJ aţional al Unirii Alba-Iulia l/ 

Campania arheologică din anul 1994, în zona intramurană estică a Coloniei Aurelia Apulensis, şi-a 
propus să aducă la lumină noi elemente ale tramei stradale a acestui important centru urban situat în partea 
sudică a castrului legiunii a XIII-a Gemina. 

În acest scop, secţiunea arheologică, trasată pe direcţia est-vest, a intersectat într-unul din capetele 
sale, cardo maximus, pus deja în evidenţă prin săpăturile din anii 1989-1990. În campania arheologică din 
anul trecut s-a intrat într-o zonă în bună parte răvăşită de căutătorii de piatră din perioada modernă, astfel 
încât, edificiile antice existente aici au fost parţial afectate. Din zidurile acestora, executate în opus incertum, 
reperate în cursul săpăturilor, se mai păstrau în elevaţie numai câteva asize, sau amprenta acestora, 
observabilă în stratigrafie. La aproximativ 35,5 m. de cardo maximus a fost surprins, spre est, traseul unui 
cardines care se adaugă altor trei, identificaţi în anii precedenţi , în intervalul cuprins între incinta de pe 
această latură a oraşului şi cardo maximus. 

Sunt de semnalat şi în acest an vestigiile aparţinând primei etape de locuire în această zonă, alături de 
un inventar bogat, în care alături de ceramică de uz comun au fost identificate şi numeroase fragmente de 
terra sigillata, fibule, interesante piese din bronz şi plumb, opaiţe întregi sau întregibile, obiecte utilizate în 
practica medicală antică, precum şi o monedă din bronz aparţinând epocii lui Traian, piesă numismatică ce 
reprezintă un important reper cronologic pentru datarea nivelurilor romane de locuire de la Partoş. 

8. CASTRUL ROMAN APULUM. Vasile Moga, Muzeul Naţional al Unirii Alba-Iulia V 

În vederea întocmirii documentaţiei privind restaurarea, conservarea şi redarea în circuit ştiinţific şi 
turistic a porţii de sud a castrului legiunii XIII Gemina de la Apulum (porta principalia dextra), Muzeul din Alba
Iulia în colaborare cu Univeristatea "1 Decembrie" (reprezentată prin topograful Valerian Bărbuţă) a reluat, 
printr-un sondaj de verificare, cercetările în acest punct. 

S-a avut în vedere turnul de vest al porţii, unde au apărut stratigrafic, un pavaj din cărămidă (păstrat pe 
o suprafaţă de 3,50/2,50 m.) plasat în interiorul fostului turn roman, pavaj datând eventual de la sfârşitul 
veacului XIX, s-a pus în evidenţă nivelul monetăriei feudale a oraşului şi s-a reuşit degajarea laturii vestice a 
turnului propriu-zis, având în alcătuire blocuri ecarisate în opus quadratum, legate cu mortar. Având grosimea 
de 1,50 m., latura degajată a turnului se păstrează pe o lungime de 6,70 m. 
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Urmează ca în campaniile viitoare să se degajeze întregul turn şi să se pregătească terenul pentru 
restaurare. 

/ ~ A/ i<. e_ IX. ~~- ~ ~ ~,r;f ~ ~ k_ , e>ţf. f . 191? . 

• C. STR. MUNTENIEI - "SEDIUL GUVERNATORULUI CONSULAR AL CELOR TREI DACII" DE LA 
APULUM; Viorica Rusu-Bolindeţ, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

S-au finalizat cercetările arheologice cu caracter preliminar la obiectivul "Sediul guvernatorului 
consular al Daciei romane". S-a urmărit edificarea asupra stratigrafiei sitului şi dezvelirea elementelor de 
construcţie aparţinând primelor faze de locuire romană. Pentru atingerea acestui obiectiv, au fost executate 
cinci secţiuni pe fundul gropii excavate în anul 1992. Acestea au avut următoarele dimensiuni: S V - 12,45 x 
3,10 m.; S VI - 12,30 x 3 m.; S VII - 12,60 x 3 m.; S VIII - 10,75 x 3 m.; S IX - 10,55 x 3 m. Ele au fost 
orientate N-S şi amplasate de la 18,50 m. de profilul estic al gropii spre vest. Împreună cu cele trei secţiuni 
dezvelite în campania precedentă (S I-IV/1993) secţiunile săpate în acest an au acoperit întreaga suprafaţă a 
fundului gropii, oferindu-se o imagine relativ completă a situaţiei încăperilor complexului din primele faze ale 
locuirii romane. Astfel, pentru prima fază de locuire romană s-a constatat existenţa unor camere de formă 
pătrată sau dreptunghiulară, dotate cu podele de opus signinum şi instalaţii de încălzire. Caracteristicile 
acestor încăperi sunt zidurile construite din pietre de râu prinse cu mortar. Corespunzător acestor · faze, a 
fost descoperită o monedă de bronz de la Antoninus Pius, care ne poate oferi o datare relativă a primei 
perioade a complexului. 
Totodată, au fost descoperite şi cărămizi şi ţigle ştampilate cu sigla legiunii a XIII-a Gemina, cu un tip de 
ştampilă necunoscut la Apulum, databil în prima jumătate a secolului al II-iea. Prin urmare, nu avem atestată 
o fază de lemn a complexului, ci de la. început s-a construit în piatră. În stadiul actual al cercetărilor este greu 
de precizat dacă construcţia · ridicată de soldaţii legiunii a XIII-a Gemina a fost dintru început sediul 
guvernatorului Daciei romane. Camerele dezvelite, aparţinătoare primei faze au fost atent şi temeinic 
construite. Pe de altă parte însă, cărămizile şi ţiglele ştampilate descoperite, aparţinătoare acestei faze, nu 
poartă nici una siglele trupei specializate în paza guvernatorului, ci numai ştampila pe un singur rând a 
legiunii a XIII-a Gemina. Acest lucru ne determină să presupunem că complexul în cauză a devenit sediul 
guvernatorului numai din a doua jumătate a secolului al II-iea, după reformele administrative ale lui Marcus 
Aurelius. Nu dispunem însă de o cronologie fermă pentru a susţine această ipoteză. Succesiunea de faze de 
locuire corespunzătoare epocii romane a fost pusă în evidenţă şi în această campanie: peste temeliile 
zidurilor aparţinătoare primei faze s-au suprapus cele aparţinând fazei a li-a, care nu întotdeauna au 
respectat traiectul primelor. De asemenea, unele camere aparţinând primei faze au fost dezafectate în 
vederea construirii unor încăperi mai mari sau coridoare în subfaza următoare . Nu dispunem de nici o 
descoperire monetară sau de alt gen care să ne permită o datare mai precisă a acestei subfaze. În această 
campanie au fost atestate pentru prima oară şi urme de locuire umane anterioare celei romane. În S VIII a 
fost descoperit colţul de NV al unui bordei preistoric aparţinând epocii hallstattiene ( după puţinele fragmente 
ceramice descoperite). Totodată, în S IX, fără să aparţină unor elemente de construcţie, au apărut mici 
fragmente ceramice aparţinând culturii Basarabi. Materialul arheologic aparţinând epocii romane este destul 
de sărac, fapt explicabil prin distrugerile provocate prin excavarea gropii unde n-au făcut cercetările 
arheologice preliminare. În afară de cărămizi şi ţigle ştampilate aparţinând legiunii a XIII-a Gemina, au mai 
fost descoperite câteva fragmente ceramice şi moneda de bronz din timpul lui Antoninus Pius. 

D. "CRĂICUŢA". Mihai Blăjan, O.J.P.C.N. Alba-Iulia V 
Lucrările de decopertare a unei suprafeţe de 20 ari la sud de oraş, lângă "Izvorul Împăratului" 

("Crăicuţa") au distrus partea superioară a unor complexe de locuire din perioada prefeudală. 
Cercetările de suprafaţă din iulie 1994 au identificat conturul a zece gropi săpate la adâncimi diferite în 

stratul de argilă aluvionară maroniu-gălbuie, depus pe marginea terasei. După evacuarea pământului din 
interiorul porţiunilor de gropi rămase intacte s-a constatat că acestea aveau forma cilindrică, ovoidală şi 
bitronconică şi îndepliniseră funcţia de depozite de cereale. Pământul de umplutură conţinea multă cenuşă, 
bucă~ de cărbune, cărămizi fragmentare şi bolovani de râu, fragmente ceramice răzleţe lucrate cu mâna sau 
la roată rapidă. Se remarcă marginile de chiup, un fragment de opaij, două greută~ tronconice de la războiul 
de ţesut, cîteva fusaiole din lut ars şi obiecte atipice din bronz şi fier, bucăţi din pietre de râşniţă, rare oase de 
animale, cochilii de gasteropode etc. 

Studiul inventarului arheologic contribuie la datarea depozitelor de cereale în secolul al Vl-lea . · ,. Ele 
sunt anexe gospodăreşti şi apa~n unor locuinţe situate la sud de aşezarea prefeudală, în vecinătatea 
izvoarelor potabile ivite pe marginea şi la piciorul versantului terasei a doua a Mureşului. 
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E. 8-DUL "1 DECEMBRIE 1918". Mihai Blăjan, O.J.P.C.N. Alba V 

Cu prilejul excavării gropii de fundaţie a unui edificiu situat în colţul sud-vestic al intersecţiei str. Vasile 
Goldiş cu 8-dul "1 Decembrie 1918", în noiembrie 1993, au fost distruse numeroase complexe arheologice. 

S-au identificat stratul de cultură roman, de culoare cenuşiu-negricioasă sau brun-roşcat, aşezat direct 
peste humusul antic lipsit de urme de locuire preistorică şi trei fundaţii de clădiri de suprafaţă, construite din 
bolovani de râu şi bucăţi de cărămizi înecaţi în mortar de var. Grosimea zidului măsoară 0,60 m. şi baza 
substrucţiilor este aşezată pe un strat de balast. ln colţul de est al gropii s-au conturat gura de alimentare a 
unui cuptor de ars tegulae umplută cu bolovani de râu, lespezi din gresie şi cărămizi fragmentare. Pe latura 
estică s-au dezvelit 3 gropi menajere, din care una aparţine unei fântâni. 

Depunerile postromane şi prefeudale lipsesc în acest sector al oraşului, situat la circa 400 m. spre vest 
de castrul antic, dar feudalismului timpuriu îi aparţin stratul de cultură cenuşiu-negricios (0,20 m.) şi 4 locuinţe 
identificate în colţurile de sud-vest şi nord-est şi pe latura de nord a gropii. Construcţiile sunt bordeie cu o 
singură încăpere şi gârlici de acces în interior, încălzite de o vatră simplă sau cuptor cu bolta din lut ars. Una 
din locuinţe prezintă sub nivelul podelei o groapă tronconică, cu gâtul cilindric, utilizată odinioară ca depozit 
de cereale, care conţine oase de animale şi fragmente ceramice din secolul al X-lea. 

Nivelul medieval târziu cuprinde un strat de locuire brun-roşcat şi două locuinţe semiîngropate din 
secolul al XVIII-iea şi marchează continuarea vieţii în vatra aşezării medievale târzii, situată pe "Platoul 
Romanilor", la vest de "Cetate". 

3. ALBEŞTI, jud. Constanţa; A. Rădulescu, M. Bărbulescu, L. Buzoianu, Muzeul de Istorie Naţională şi 
· Arheologie Constanţa; N. Georgescu, Muzeul de Arheologie Callatis v' 

Ultimele campanii de cercetări arheologice de la Albeşti, desfăşurate în sectorul 8, pe axa mediană a 
fortului au surprins complexe din etapa a III-a de locuire. Cronologic, această etapă de existenţă a aşezării 
fortificate se plasează în continuarea locuirii din fazele anterioare şi ocupă sec. III a.Chr. (după primele 
decenii ale secolului) până în primele decenii ale sec. li a.Chr., cu posibile prelungiri până spre mijlocul 
secolului. S-a urmărit stabilirea unei relaţii între cronologia locuinţelor din interiorul fortificaţiei şi întregul 
sistem de apărare reprezentat de incinte. O observaţie care s-a impus de la început se referă la 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 la multe locuinţe din faza a III-a să 
presupunem doar şi locuirile anterioare. 

De-a lungul laturilor interioare ale incintei au fost cercetate locuinţe care, pe linia de nord, suprapun 
prima incintă (SB, caroul 69), în rest sunt alipite fortificaţiei din etapa a li-a. Nu excludem posibilitatea, acolo 
unde săpătura nu a fost epuizată, de-a lungul laturei de est ca unele locuinţe să suprapună chiar construcţii 
din prima fază. Pentru cantitatea apreciabilă de materiale descoperite se remarcă unele locuinţe aflate de-a 
lungul laturilor de est (SC, c.61 ), sud (SB, c.31) şi vest (SB, c.66-67). 

În faza a III-a, locuinţele etapei anterioare, aflate de-a lungul incintei, continuă să funcţioneze (SC, c. 
61 şi SB, c. 31 ). A fost cercetat, mai ales de-a lungul laturei de vest a incintei, un al doilea rând de locuinţe cu 
materiale arheologice din a doua jumătate a sec. III a.Chr. 

Între materialele arheologice predomină ceramica de import, în special amfore de Thasos, Sinope, 
Cos, Heraclea Pontică. Notăm ştampile de Heraclea Pontică, din grupa a IV-a, torţi de Cos, ştampile de 
Sinope din ultimile grupe cronologice. Alte categorii ceramice sunt reprezentate de lekythoi, unguentarii, 
aplice şi statuete ceramice, vase autohtone. 

O observaţie care s-a conturat şi în aceste campanii (dar care nu poate fi deocamdată considerată 
definitivă) are în vedere dispunerea locuinţelor de-a lungul laturilor incintelor; spaţiul central al fortului rămâne 
în continuare neocupat de locuinţe şi pare a fi folosit ca loc de schimburi comerciale, dovadă cantitatea mare 
de ceramică recoltată de aici. 

. ~Mt)_ d,M._ -f-rt;q,-
1 4. ARAD - CENTRU (săpături de salvare), P. Hi.igel, Muzeul Judeţean Arad ~ 62,C/. ><,. ,l {j"Jef' . -

Cu ocazia unor lucrări de excavaţie efectuate de ROMTELECOM în vara anului 1994 pe bulevardul 
Revoluţiei, în centrul municipiului Arad, au apărut numeroase fragmente ceramice - preistorice, medievale şi 
modeme. În momentul în care una dintre "casetele" săpate (în dreptul imobilului cu nr.85) a atins un 
consistent strat de arsură, situat la 2,7 m sub actualul nivel de călcare, am iniţiat o săpătură de salvare de 
mică amploare. Astfel a fost secţionat un semibordei, sub dărâmăturile pereţilor săi de chirpic fiind descoperit 
scheletul unui copil de cca. 6 ani, întins într-o poziţie contorsionată pe podeaua lutuită a locuinţei. Sub acelaşi 
strat de dărâmătură, dar în profilul "casetei" au apărut o tibie şi câteva metatarsiene de adult. Ceramica 
recolatată poate fi încadrată în două categorii: cărămizie şi neagră canelată, ambele lucrate cu mâna. Reţine 
atenţia un vas-biberon aproape întreg. Puternicele urme de arsură indică o distrugere violentă a locuinţei care 
a îngropat sub dărâmăturile ei un copil şi un adult. Nu poate fi vorba de îngropare rituală sub vatră. Pe baza 
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ceramicii, locuirea poate fi datată în Hallstatt timpuriu (B2) fiind astfel contemporană cu depozitul de bronzuri 
de la Hotel "Astoria" (situat la cca. 100 m. mai la nord), precum şi cu alte descoperiri din zona centrală a 
municipiului care circumscriu o relativ întinsă aşezare hallstattiană situată sub vatra actualului oraş . 

5. ARCHIUD, "HÂNSURI", jud. Bistriţa-Năsăud; Corneliu Gaiu, Muzeul Judeţean Bistriţa-Năsăud V 

Săpăturile de la Archiud "Hânsuri" au urmărit o ultimă verificare în aşezarea de la piciorul pantei unde 
în campaniile anterioare au fost dezvelite mai multe locuinţe post-romane. În afara unui mormânt de 
înhumaţie în poziţie chircită, lipsit de inventar, care a apărut în sectorul B şi care aparţine probabil necropolei 
Noua, săpăturile n,au dus la descoperirea vreunui complex închis. Stratul de depunere arheologică a fost în 
general distrus de lucrările agricole, doar în extremitatea sudică a aşezării, acesta apare sub forma unei 
depuneri continue de 30-40 de cm. Materialul arheologic recoltat, cuprinde mai ales ceramică cenuşie lucrată 
la roată din pastă fină şi zgrunţuroasă, repertoriul de forme constând din oale fără toartă, străchini, chiupuri. 

Datarea aşezării în secolul al IV-iea este asigurată de fibulele cu picior întors pe dedesupt, un piepten 
cu mâner semicircular şi o monedă Constantius li descoperite în campaniile anterioare, fiind contemporană 
cu necropola de pe platoul învecinat. 

6. BABADAG, jud. Tulcea -✓ 
A. AŞEZAREA FORTIFICATĂ HAL'7TATT. Sebastian Morintz, Institutul de Arheologie "Vasile 

Pârvan•; Gabriel Jugănaru, I.C.E.M. Tulcea 

În campania din anul 1994 cercetările noastre s-au limitat la două obiective. 
Astfel, în partea de sud-est a aşezării a fost trasată secţiunea XVII (având dimensiunile de 30/2 m), cu 

scopul de a verifica existenţa sistemului defensiv, alcătuit din val şi şanţ. S-a putut constata că atât şanţul-lat 
de 1 O m şi adânc de 2,5 m, cât şi valul-puternic aplatizat, au fost placate cu lespezi de piatră. Faptul că şanţul 
se află în spatele valului, şi nu în faţa acestuia, nu face decât să confirme rezultatele obţinute cu ani în urmă 
în secţiunile I şi V, trasate în sudul şi respectiv, în sud-vestul aşezării. Situaţia ar putea fi explicată prin gradul 
accentuat de înclinare a singurei zone de acces în aşezare. În partea de nord-est, acolo unde anual - datorită 
procesului masiv de eroziune - ~orţiuni mari din aşezare se prăbuşesc în apele lacului Babadag, au fost 
continuate săpăturile de salvare. ln secţiunea T (cu dimensiunile de 15/2 m) au fost descoperite numeroase 
podini de lut galben tasat, urme ale unor locuinţe de suprafaţă. Interesant este faptul că în carourile 5-6 ale 
secţiunii T au fost descoperite podinile suprapuse a cinci locuinţe de suprafaţă. În privinţa încadrării 
cronologice a acestor locuinţe de suprafaţă, pe baza materialului ceramic descoperit, putem afirma că ele 
aparţin fazelor Babadag li şi 111. 

B. GEAMIA "ALI-GAZI PAŞA". Ioan Vasiliu, I.C.E.M. Tulcea ✓ 
Cercetările arheologice efectuate în porţiunea nordică a actualului perimetru al curţii geamiei "Ali-Gazi 

paşa" din Babadag au avut ca principal scop completarea datelor referioare la stratigrafia şi cronologia 
relativă şi absolută a descoperirilor, precum şi stabilirea formei construcţiei dezvelită în campaniile anterioare 
(1991, 1993). Astfel, în sectorul nord-estic, înlăturarea dărâmăturilor a dus la degajarea porţii, a căii de acces 
spre curtea interioară a clădirii (han=caravansarai), a unei porţiuni din aceasta, pavată cu piatră ecarisată şi a 
izvorului utilizat atât pentru alimentarea cu apă potabilă, cât şi pentru ablucaţiune. În sectorul sud-estic, 
cercetările arheologice au surprins porţiuni de ziduri aparţinând unor clădiri din secolele X-XI şi XIV-XV, 
datate cu ajutorul materialului ceramic, suprapuse şi parţial distruse de construcţia ridicată în secolul al XVI
iea. Materialul arheologic recoltat constă din numeroase fragmente ceramice, dintre care puţine parţial 
întregibile: amfore, oale-borcan, oale cu una sau două toarte, urcioare, străchini şi farfurii. datate pe baza 
analogiilor în secolele X-XI, XIV-XV şi XVI-XVIII. Rezultatele cercetărilor din campania 1994 vin să 
completeze datele referitoare la urbanistica medievală şi premodernă a Babadagului, fiind până în prezent 
singurele descoperiri de acest fel din Dobrogea. 

C. PROIECT CONSE'v'l'RE SIT ARHEOLOGIC. Sergiu losipescu, Centrul de Proiectare pentru 
Patrimoniul Cultural Naţional 

În anii 1991, 1993 şi 1994 întocmirea şi definitivarea proiectului de restaurare şi îndeosebi 
sistematizarea verticală a incintei moscheei Gazi Ali paşa din Babadag a impus efectuarea săpăturilor 
arheologice finanţate de O.MAS.I. şi efectuate de dl. Ion Vasiliu (Muzeul Delta Dunării-Tulcea), cu 
participarea lui Sergiu losipescu (O.MAS.I.), conform mandatului Secţiunii arheologice C.N.M.A.S.I. 
Săpăturile arheologice au descoperit un sit de o valoare excepţională pentru civilizaţia medievală şi 
premodernă a Dobrogei în general, a Babadagului în special, sit mărginit, deocamdată, la actuala 
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împrejmuire a curţii moscheei. Este vorba de o clădire monumentală, probabil patrulateră, din care s-a pus în 
lumină sectorul nord-estic. Cercetarea - din campania anului 1994 (august-septembrie) - sistemelor de 
construcţie, observaţiile de parament, stratigrafice, compararea nivelelor de locuire, coroborate cu materialul 
arheologic şi îndeosebi cel numismatic şi ştirile surselor scrise permit reconstituirea evoluţiei sitului din 
secolul XI şi până în cel de-al XIX-iea. Zidurile clădirii suprapun o locuinţă datată pe temeiul ceramicii în 
secolul al XI-iea, şi probabil, în sectorul ei sudic vestigii şi mai vechi, din păcate acoperite înaintea unei 
cercetări stratigrafice şi de parament. În aceste condiţii, având în vedere valoarea vestigiilor descoperite, 
proiectul de conservare-restaurare a sitului propune, alături de continuarea şi extinderea cercetării, 
restabilirea pe întreaga suprafaţă a nievelului de călcare de pe pavajul clădirii monumentale, consolidarea 
zidurilor păstrate şi o zonă de reconstrucţie didactică-muzeală. 

7. BAIA, corn. Livezile (fostă Cacova), jud. Alba; Horia Ciugudean, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia V 

Au fost efectuate săpături de salvare pe vârful dealului "Baia", situat spre vest de comuna Livezile 
(fostă Cacova), judeţul Alba. Săpăturile au fost determinate de identificarea în malul unei cariere de calcar a 
unui bordei parţial distrus, din groapa căruia a fost recoltat în anul precedent un interesant material ceramic 
de factură Coţofeni târzie. 

Pentru dezvelirea integrală a bordeiului a fost săpată o suprafaţă de 5 x 3 m., cu ajutorul căreia a fost 
identificată latura de vest şi colţul nordic al gropii bordeiului , restul fiind din păcate distrus de exploatarea 
anterioară a calcarului. 

Deşi, din punct de vedere stratigrafic au fost sesizate mai multe etape de umplere a bordeiului, 
· materialul ceramic recuperat nu evidenţiează diferenţe notabile în funcţie de adâncime. Ceramica aparţine 
unei faze necunoscute până în_prezent în cadrul culturii Coţofeni din Transilvania, ea caracterizându-se prin 
prezenţa masivă, alături de forme şi ornamente tipice Coţofeni 111, a unor elemente de posibilă tradiţie 

Cernavodă li. Pe lângă bogatul material ceramic, din cuprinsul gropii bordeiului au fost recuperate şi câteva 
statuiete zoomorfe fragmentare, unelte din os şi câteva lame de silex. 

Cercetarea atentă a zonei a dus la identificarea câtorva terase amenajate artificial pe latura sud
vestică a dealului, un sondaj practicat pe una din terase permiţând surprinderea unui strat de cultură cu 
materiale asemănătoare celor din cuprinsul bordeiului. Ineditul aspectului cultural sesizat la Livezile, ca şi 
existenţa unor arii de locuire neafectate de exploatarea calcarului sau de lucrări agricole, deschid posibilitatea 
unor investigaţii arheologice mai ample în anul 1995. 

8. BAIA, jud. Suceava; Stela Cheptea, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană laşi V 
Importanţa cercetărilor arheologice la monumentele religioase din Baia a fost subliniată în repetate 

rânduri. Necesitatea acestor investigaţii rezultă din faptul că, în stadiul actual al cerectării unuia dintre cele 
mai vechi şi mai importante oraşe ale Moldovei medievale, sunt cunoscute diverse aspecte privind originea şi 
evoluţia aşezării, dar mult mai puţine cunoştinţe avem în legătură cu viaţa religioasă a locuitorilor. Dacă 
bisericilor romano-catolice din localitate li s-a dat o oarecare atenţie, lăcaşurile ortodoxe se află la nivelul 
investigaţiilor făcute la începutul secolului. Eforturile noastre pentru descoperirea unor biserici mai vechi, din 
timpul întemeietorilor sau din vremea lui Petru Muşat ori Alexandru cel Bun, când oraşul ajunsese la cea mai 
mare înflorire economică, n-au dat nici un rezultat. Totuşi, începând din 1990, ne-am îndreptat atenţia asupra 
ctitoriei lui Petru Rareş Adormirea Maicii Domnului, înălţată în 1532, deoarece consideram că biserica se află 
în cartierul românesc al oraşului, iar în apropiere, în anii anteriori, au fost descoperite complexe de locuire şi 
materiale datând din secolele XIII-XIV şi din veacul al XV-iea. 

Primele sondaje, de dimensiuni reduse, practicate pe fundaţia bisericii, pe latura de nord, în dreptul 
ferestrelor din pronaos, acolo unde se aflau cele mai adânci fisuri, ne-au permis să observăm că temelia se 
afunda în solul viu, la adâncimea de 2-2, 1 O m. La partea superioară, fundaţia prezintă un prag de pe care se 
ridică soclul monumentului. De asemenea, s-a observat că structura fundaţiei nu este uniformă, până la 
adâncimea de 0,50 m piatra fiind bine aranjată, având ca liant mortar tare, în timp ce partea inferioară, 
marcată printr-un mic decroş, este de o calitate mult mai slabă. În ce priveşte nivelurile de construcţie şi de 
călcare s-a constatat că acestea au fost deranjate de desele înmormântări şi de intervenţiile ulterioare, 
păstrându-se doar pe mici porţiuni. Aceeaşi situaţie s-a constatat şi în secţiunile practicate în dreptul altarului 
şi pe fundaţia de sud. În această zonă cercetarea a fost îngreunată de schela montată în jurul monumentului. 
Cu toate acestea, s-a putut surprinde o fundaţie de zid lată de 0,70 m, paralelă cu monumentul, adâncită 
numai până în pământul galben amestecat cu negru. Această temelie, mai puţin solidă, a fost demantelată, 
pietrele fiind împrăştiate în stratul de morminte, aşa cum o demonstrează situaţia surprinsă în caseta 
deschisă pentru cercetarea în continuare a obiectivului. În preajma acestui zid au fost dezvelite două 
schelete care aveau în inventar câte o monedă, una de la Alexandru cel Bun şi alta bătută în timpul lui Matei 
Corvin. Corelând datele de mai sus s-a formulat ipoteza existenţei unui lăcaş de cult anterior ctitoriei lui Petru 
Rareş. În cursul aceloraşi cercetări a fost semnalată starea gravă a monumentului, care se află într-un 
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proces continnuu de degradare, datorită ridicării pânzei de apă freatică. În consecinţă, CNMASI a hotărât 
executarea în jurul bisericii a unui dren pentru îndepărtarea apei. Săpăturile au început în anul 1993, de către 
angajaţii DMASI şi de către preotul paroh, ocolindu-se prezenţa arheologilor pe şantier. Astfel, întreg traseul 
drenului de pe latura de sud a bisericii şi a celui ce traversa necropola din spaţiul sud-vestic a fost de-a 
dreptul golit, înlăturându-se orice posibilitate de recuperare a datelor ce ne puteau fi furnizate din zona cel 
mai intens folosită a cimitirului. 

În vara anului 1994, cercetarea s-a efectuat în condiţii normale, pe traseul drenului de pe laturile de 
est, nord şi vest. Cum este şi firesc, principalele concluzii au putut fi formulate, în primul rând, pe baza 
inventarului descoperit în morminte, cu precădere a celui numismatic. Deşi numărul înhumaţilor şi, mai ales, 
al reînhumaţilor este mare, au fost înregistrate 69 schelete, în inventarul cărora s-au descoperit 449 monede. 
Din acestea, 21 au fost emise la sfârşitul secolului al XVIII-iea şi în secolul al XIX-iea; 17 piese provin de la 
morţi îngropaţi după ridicarea edificiului în timpul lui Petru Rareş, dar cele mai interesante sunt monedele 
care datează din perioada anterioară pisaniei. Acestea sunt în număr de nouă, la care se adaugă una 
neidentificată, probabil tătărească. Cea mai veche se pare că este o jumătate de gros de argint anepigraf 
emis de Petru I. În ordine cronologică, urmează: un gros de argint emis de Alexandru cel Bun, un altul datând 
din timpul lui Ştefan cel Mare, patru denari emişi de regele Ungariei Matei Corvin şi un altul din timpul lui 
Wladislav li (1501-1502), precum şi o monedă poloneză . bătută de Alexandru Jagello (1501-1506), iar un 
denar unguresc este deteriorat. Examinând datele : de mai sus suntem în măsură să afirmăm că, în preajma 
sau sub edificul existent, a fiinţat o biserică mai veche. De asemenea, dispoziţia mormintelor în jurul 
edificiului ne îndeamnă să considerăm că cimitirul şi organizarea terenului din imediata apropiere erau 
sistematizate în mod diferit, până spre mijlocul secolului al XIX-iea, când s-a amenajat o alee pietruită care 
conducea spre accesul în incintă şi pe care a fost găsită o monedă austriacă. Mai semnalăm descoperirea 
unei lentile în secţiunea de nord, la adâncimea de 0,50 m, ce conţinea bulgări de var, molozuri şi resturi de 
frescă care proveneau de la o reparaţie sau de la o demolare, fapt ce s-a petrecut, foarte probabil, înainte de 
1557. De asemenea, amintim descoperirea, la circa 20 m de biserică, a unui colţ dintr-o locuinţă adâncită, 
datată cu ajutorul unei monede anepigrafe emisă de Alexandru cel Bun, găsită în chirpiciul prăbuşit în 
interiorul ei. 

Pe baza descoperirilor făcute, putem afirma, cu prudenţa necesară, că pe locul sau în preajma ctitoriei 
lui Petru Rareş au fiinţat, de-a lungul vremurilor, unul sau mai multe lăcaşuri de cult. 

9.JBĂLĂCEANCA, "ECLUZĂ", corn. Cernica, jud. S.A.I.; Vasilica Sandu, Muzeul de Istorie şi Artă al 
Municipiului Bucureşti 

S-a urmărit terminarea cercetării unor complexe apărute în profilul vestic al S X, precum şi a unor gropi 
menajere, în special din epoca geto-dacică, sesizate în profilele şi podelele locuinţelor din secolul VI, săpate 
deja în 1993. 

Totodată, s-a continuat investigarea sistematică a staţiunii, în care scop, s-a preleungit S X/1993 spre 
sud cu 8 m şi s-a trasat imediat la vest de el, S XI, dezvelindu-se o nouă suprafaţă de 11 O metri pătraţi. 
Adâncimea săpăturii a variat între 0,50 ·şi 2,00 m. 

Din punct de vedere stratigrafic nu au intervenit noutăţi faţă de constatările campaniilor anterioare. 
în aşezarea geto-dacică (sec. IV-I a.Chr.) au fost cercetate 20 de gropi menajere din care 9 aveau 

profilul "cilindric" şi 11 profilul în formă de "clopot". Umplutura lor conţinea un material arheologic destul de 
sărac: bucăţi de chirpici ce păstra urmele nuielelor, fragmente de vatră, două ace fragmentare din fier, 
precum şi ceramică din repertoriul tradiţional care permite încadrarea majorităţii gropilor în etapa mai nouă de 
locuire a aşezării, respectiv, secolele 11-1 a.Chr. 

Din aşezarea datată în secolele VI-VII au fost săpate 2 locuinţe cu groapa rectangulară, parţial 
adâncită în pământul castaniu şi o groapă menajeră, toate aparţinând secolului VI. Cercetarea acestora a 
fumizat date noi privind raportul cronologic între locuinţe, amenajarea cuptorului "cu horn", a podelei, în 
situaţia în care aceasta suprapunea complexe mai vechi, date privind sistemul de susţinere al acoperişului 
celor două locuinţe. Inventarul descoperit în stratul de cultură şi în locuinţe, constă din oase de animale şi 
numeroase fragmente ceramice, parţial întregibÎle, de tradiţie dacică şi romană provincială, lucrate atât cu 
mâna, cât şi la roată, dintr-o pastă asemănătoare, având în compoziţie nisip şi pietricele, în proporţii variabile. 
Forma dominantă este borcanul, care numără o mare varietate de dimensiuni şi profile. S-au găsit fragmente 
dintr-o cană cu toartă şi gura trilobată, lucrată la roată din pastă zgrunţuroasă, decorată cu benzi de striuri pe 
umăr şi arsă cenuşiu-gălbui. Statistic, numărul vaselor lucrate la roată este superior celor lucrate cu mâna. 
Importurile bizantine sunt atestate de câteva fragmente de amfore, unele fiind decorate cu striuri orizontale, 
uşor vălurite. S-au mai recoltat: un împungător din os, zgură de fier, două lame de cuţit, un piron cu floarea 
rectangulară, un fragment de seceră şi o spatulă din fier. Aşezarea din secolul X este documentată prin 
depistarea a trei gropi menajere din a căror umplutură negricioasă s-au scos oase de animale, ceramică 
specifică şi o tusaiolă bitronconică. 
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10. BARBOŞI, jud. Galaţi; Silviu Sanie, Victor Cojocaru, Institutul de Arheologie laşi 

Săpăturile arheologice de la Barboşi-Galaţi s-au desfăşurat într-o zonă situată la sud şi sud-vest de 
Castellum, a cărei cercetare a început în anul 1989 fiind întreruptă până în 1994. Săpăturile efectuate în 
grădinile unor locuitori din Barboşi - limitate deci ca posibilitate de extindere - au avut totuşi rezultate bune. 
Astfel, în campania anului 1989 a fost descoperită o ţiglă cu ştampilă neatestată până atunci la Barboşi şi alte 
materiale interesante. A fost verificat traseul spre sud al zidului de vest al castrului şi existenţa zidului sudic. 
Săpături~e din anul 1994 au fost continuate spre est, în aceeaşi zonă, în grădina locuitorului Gheorghe 
Toader. lncepută printr-o secţiune de 15,00 x 2,00 m pe direcţia N-S prelungită apoi, spre sud cu încă 5 m., 
săpătura a prilejuit descoperirea unor complexe de locuire mai bine păstrate în nivelul al III-iea. Urmele de 
locuire coboară sub -3,20 m de la nivelul actual. Între M-8,5 şi M 14 a fost deschisă spre est cas I - 94 pe 
cuprinsul căreia au fost delimitate parţial două locuinţe cu temelii de piatră fără mortar păstrate. Caseta va fi 
extinsă spre est şi vor fi cercetate complexele amintite. 

Materialele descoperite: O foarte mare cantitate de ţigle, unele aproape întregi, până acum nici una cu 
ştampilă. amfore de dimensiuni mici şi mijlocii, ceramica romană de mare varietate, doar opaiţe întregi; 
ceramică dacică fragmentară; sticlă fragmentară; diverse obiecte mici de fier ş.a. 

La data întocmirii acestor însemnări, materialele se află încă la Galaţi şi nu au fost prelucrate. 

11. BERGHIN, "ÎN PERI", jud. Alba; Mihai Blăjan, O.J.P.C.N., Alba Iulia J 
Au continuat săpăturile arheologice în cimitirul biritual de la Berghin, în punctul "În Peri". S-au executat 

două secţiuni (12,50 x 2 m şi respectiv, 14,50 x 2 m), cu scopul de a explora şi colţul de nord-nord-est al 
necropolei rămas necercetate. · · 

În cursul investigaţiilor s-au identificat 81 morminte de incineraţie, care ridică numărul complexelor 
funerare dezvelite până în prezent la 610. Din acestea, 52 morminte aparţin epocii romane (sec. 11-111) şi 
reprezintă populaţia dacică identificată în aşezarea din vatra satului. Mormintele au conturul oval, circular, 
rombic sau patrulater şi sunt marcate de galeţi de râu. Din pământul de umplutură depozitat în gropile 
sepulcrale s-au cules fragmente ceramice dacice şi romane, bucăţi de cărbune şi resturi de oase umane 
calcinate, câte o porţiune dintr-o brăţară de sticlă şi bronz etc. Celelalte 29 morminte reprezintă urne de 
incineraţie (26) sau complexe cu groapa simplă (3) caracteristice cimitirului prefeudal (sec. VII-VIII). Urnele 
conţin resturile incinerate ale defuncţiilor (oase întregi sau fragmentate), bucăţi de cărbune şi diverse piese 
de bronz (o toartă din sârmă de la un cercel), fier (scoabe, ţâţâni, catarame cu spin, cuie, lame de cuţit etc.) 
şi piatră (vârfuri, lame etc.). Se remarcă M 601 care are forma de albie (126 x 78 cm) şi conţine o mare 
cantitate de resturi cinerare, îndeosebi bucăţi de cărbune şi pământ ars, aşchii răzleţe de oase calcinate şi 
câteva fragmente ceramice provenite dintr-un vas spart ritual pe rugul funerar. 

În concluzie, săpăturile arheologice din acest an au scos la iveală noi mărturii cu privire la procesul de 
romanizare al autohtonilor daci în timpul stăpânirii romane în Dacia şi în perioada de formare a poporului 
român (sec. VII-VIII). 

12. BORŞENI. "BULGĂRIE", corn. Războieni, jud. Neamţ; Ioan Mitrea, Liceu~"G. Bacovia", Bacău; Gheorghe 
Dumitroaia, Elena Ciubotaru, Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ t/ / 

, 
Cercetările arheologice de la Borşeni, comuna Războieni au avut drept rezultat descoperirea a două 

aşezări din mileniul I p.Chr. Cele două aşezări se află pe terasa din stânga pârâului Valea Albă, în punctul 
"Bulgărie", situat la sud-est de satul Borşeni. 

În suprafaţa cercetată prin Gele două secţiuni (S I = 100 x 1,50 m; S li = 100 x 1,50 m), au fost 
surprinse şi respectiv, dezvelite integral câteva complexe de locuire şi anexe gospodăreşti care atestă 
prezenţa a două aşezări: una aparţinând dacilor liberi din secolele 11-111 p. Chr., şi a doua din epoca încheierii 
procesului de formare a poporului român, respectiv din secolele VI-VIII. 

Din aşezarea aparţinând secolelor 11-111 a fost descoperită o locuinţă de tip bordei, notată L3 şi o 
groapă menajeră, notată G1. În groapa bordeiului, având o formă uşor ovoidală în plan, la nivelul podelei s
au găsit resturile a două vetre simple, din lut ars. În locuinţă, ca şi în groapa menajeră s-au găsit numeroase 
fragmente ceramice provenind din vase lucrate cu mâna şi la roată. Menţionăm şi mai multe fragmente de 
amfore. Toate vasele lucrate la roată, din pastă cenuşie, au fund inelar. Mai menţionăm descoperirea în 
umplutura locuinţei L3 a trei fusaiole din lut ars, bitronconice. Din nivelul aşezării din secolele 11-111 provine şi o 
fibulă din bronz, realizată prin turnare. Fibula de tip carpic, are atât o valoare artistică, cât şi istorică, fiind un 
element de încadrare cronologică. 

Aşa cum avea să dovedească analiza materialelor arheologice descoperite, a doua aşezare poate fi 
încadrată în secolele VI-VIII. Din această aşezare au fost descoperite trei locuinţe de tipul celor cu podeaua 
mai mult sau mai puţin adâncită, faţă de nivelul de construcţie. Aceste locuinţe, notate L 1, L2 şi L4, au fost 
construite din lemn, respectiv din bârne lutuite, cu acoperişul în două pante. În toate locuinţele s-au găsit 
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instalaţii pentru foc. În L 1 un cuptor din lut cruţat şi un cuptor din bolovani de râu; în L2 un cuptor din bolovani 
şi o vatră simplă din lut, iar în L4 un cuptor mare din bolovani. În L4 s-au găsit multe resturi de bârne 
carbonizate. În L2, spre colţul de est era o laviţă din lut cruţat. În L 1 şi L2 este prezentă ceramica lucrată cu 
mâna şi la roată, caracteristică secolelor VI-VII. La roată au fost confecţionate vase borcan, din pastă cu 
nisip, unei~ vase fiind decorate cu striuri. Din categoria ceramicii lucrate cu mâna, menţionăm vasele borcan 
şi tipsiile. ln L4 s-au găsit numai ceramică lucrată cu mâna, borcane şi tipsii. Borcanele au alveole sau 
crestături pe buză, iar pe pântec apare un decor din striuri. În L 1 şi L2 s-a găsit câte o fusaiolă bitronconică. 
Din nivelul aparţinând aşezării din secolele VI-VIII mai menţionăm mai multe fragmente dintr-o vatră 
"portativă", de dimensiuni mari, rotundă, cu marginea înaltă. 

În stadiul actual al analizei materialelor arheologice descoperite, apreciem că locuinţele L 1 şi L2 
aparţin secolelor VI-VII, iar locuinţa L4 aparţine unei etape ce cuprinde a doua jumătate a secolului al VII-iea 
şi probabil, prima jumătate a secolului al Vlll-lea. 

Dacă amintim că la cca. 300 m vest de suprafaţa cercetată în acest an, în 1992 a fost parţial cercetată 
o necropolă birituală din secolul al IV-iea, la Borşeni se conturează un ansamblu arheologic interesant, 
dovedind prezenţa unor comunităţi autohtone începând din secolele 11-111 până în secolul al Vlll-lea, 
acoperind, în fapt, evoluţia procesului istoric de la daco-romani la români. 

13. BORDUŞANI-POPINA, jud. Ialomiţa / 

A. LOCUIREA ENEOLITICĂ. S. Marinescu-Bâlcu, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti ; 
D. Popovici, C. Haită, M. Tomescu, M.N.I.R.; Gh. Matei, Muzeul Judeţean de Istorie Ialomiţa 

Lucrările s-au axat în principal_ în S alfa unde s-au cercetat resturile unor locuinţe gumelniţene (faza 
A2), distruse, zone cu deşeuri menajere, precum şi morminte de copii descoperite sub podina locuinţelor. 

Pe lângă inventarul ceramic au fost descoperite numeroase unelte de piatră, silex, os şi corn. 
S-au continuat cercetările cu caracter interdisciplinar (arheozoologie - mamifere, reptile, amfibieni, 

avifaună - paleontologie, sedimentologie, malacologie, precum şi studiul privind materiile prime - piatră şi 

silex). 
J 

Studiul preliminar herpetologie. M. Venezel, Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea Este analizat materialul 
recoltat în campaniile 1993-1994 prezentându-se rezultatele şi consecinţele acestora pentru cercetarea 
arheologică în domeniul reconstituirii paleomediului. 

Studiul materialelor osteologice - avifaună! E. Kessler, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca Sunt 
prezentate rezultatele preliminare ale studierii resturilor osteologice descoperite în campaniile 1993-1994 în 
nivelele gumelniţene (faza A2) în special din S alfa. 

Studiul malacologic al materialelor descoperite.VĂ . Sarkany-Kiss, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj
Napoca Este prezentat rezultatul studiului preliminar al materialului malacologic recoltat în campaniile 1993-
1994 punându-se în evidenţă atât aspectele biometrice, cât şi implicaţiile şi consecinţele în ceea ce priveşte 
reconstituirea paleomediului în perioada ocupaţiei eneolitice a teii-ului. 

Studiu paleoihtiologic. W. Radu, Departamentul de Cercetări Pluridisciplinare M.N.I.R., Bucureşti În 
campania 1994 s-au prelevat materiale osteologice elocvente din diverse structuri studiate cele mai 
importante din acest punct de vedere fiind zonele de deşeuri menajere. 

Studiul preliminar al acestora a permis evidenţierea speciilor prezentate, precum şi a frecvenţelor 
întâlnite în aceste cazuri. 

./ A 

Studiul materialului arheozoologic - mamifere din nivele eneolitice (Gumelnita A2). Dragoş Moise ln 
campania 1994 s-a continuat studierea resturilor osteologice provenind din complexele cercetate 
evidenţiindu-se structura şi repartiţia acestora, cât şi datele biometrice. 

Studiul materialului litic descoperit în nivelele eneolitic. c. Haită, M. Tomescu, M.N.I.R. ./ 
Sunt prezentate datele preliminare ale studiului petrografic efectuat asupra inventarului litic recoltat în 

campania 1994 în corelare cu cel din anul precedent. 
Sunt prezentate şi unele observaţii privitoare la zonele de ocurenţă şi eventualele conexiuni faţă de sit. 

.,/ 
Studiul antropologic al scheletelor descoperite în nivelele gumelniţene. Cezarina Bălţeanu, Institutul de 

Antropologie laşi Sunt prezentate rezultatele analizei antropologice ale scheletelor descoperite în nivelele 
gumelniţene (faza A2) din Popina-Borduşani în campania 1994. 
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Studiu sedimentologic. 'c. Haită, Departamentul de Cercetări Pluridisciplinare M.N.I.R., Bucureşti În 
studiul preliminar al probelor ridicate în campania 1994 s-a urmărit evidenţierea faciesurilor specifice de 
sediment, precum şi conseci~ţele în planul interpretării situaţiilor arheologice. 

✓ . 
Studiu palinologic. M. Tomescu, Departamentul Cercetări Pluridisciplinare M.N.I.R., Bucureşti În 

campania 1994 strategia generală de prelevare şi studiere a fost mai bine adaptată caracteristicilor sitului, cu 
scopul determinării atât a polenului conţinut în diversele nivele, cât şi a caracteristicilor de conservare. 

-li B. AŞEZAREA GETO-DACICA. George Trohani, M.N.I.R. 

Popina-Borduşani, aflată în Balta Borcei, la circa 2 km nord de comuna Borduşani, jud. Ialomiţa, a fost 
la origine un grind peste care s-a ridicat un teii neolitic - locuiri Boian, Gumelniţa şi Cernavodă. Urmează 
mărturii ale unei locuiri temporare din epoca bronzului, hallstattului timpuriu şi , în cele din urmă, o intensă 
locuire geto-dacică din secolele li a.Chr.-1 p.Chr. După ce în campaniile anterioare s-a cercetat suprafaţa 
alpha din marginea de nord-est a popinei, din 1992 s-au efectuat săpături arheologice în suprafaţa beta 
situată în partea de nord-vest. În 1994 s-a terminat cercetarea tuturor locuinţelor de suprafaţă, dispuse în 
cadrul a două niveluri de locuire şi după un plan "stradal" bine definit. De dimensiuni relativ mari (6,50 x 7,50 
m) aveau pereţii dintr-o împletitură de pari şi nuiele peste care s-a aplicat o lutuială. În interior, deasupra unor 
podele din lut galben bătătorit, erau amenajate 1-2 vetre. 

Totodată au fost cercetate şi 18 gropi menajere de formă cilindrică (13) sau de clopot (5). 
Pe baza obiectelor de inventar, în majoritate piese ceramice - numeroase vase lucrate la roată ş i 

decorate cu pictură sau prin lustruire - s-a putut stabili datarea enunţată mai s~us. 
Sperăm ca în vara anului 1995 să fie epuizată cercetarea şi acestei suprafeţe urmând ca în anii viitori 

să se mai facă doar mici sondaje pe baza cărora, cât mai curând posibil, să fie redactată o monografie. 

Studiul resturilor faunistice La Tene1 drian Bălăşescu, Universitatea Bucureşti 
În campania de săpături din 1994 de la Popina-Borduşani, numărul mare de gropi menajere ce conţin 

peste 65 % din numărul total de fragmente ne-au făcut să calculăm numărul minim de indivizi în funcţie de 
ele. Această abordare ne-a permis să observăm din repartiţia resturilor faunistice că există gropi în care 
predomină resturile osoase ce aparţin peştilor sau numai mamiferelor sau aceste resturi se găsesc 

amestecate între ele. Dintre mamiferele domestice, creşterea porcului este pe primul loc. Raportul dintre 
creşterea animalelor şi vânătoare este la fel ca şi în alte sit-uri getice. 

Studiul materialului arheozoologic - mamifere din nivele La Ten/ Bălăşescu Adrian, Universitatea 
Bucureşti 

S-a continuat cercetarea resturilor faunistice, evidenţiindu-se atât repartiţia pe specii, cât şi datele 
biometrice. Raportul dintre creşterea animalelor şi vânătoare este la fel ca în alte sit-uri getice. 

14. BORNIŞ, corn. Dragomireşti , jud. Neamţ; Rodica Popovici, Institutul de Arheologie laşi ~/ 
S-au continuat săpăturile arheologice în două din aşezările rurale medievale cercetate în anii anteriori, 

ambele situate în imediata vecinătate a satului Borniş, comuna Dragomireşti , judeţul Neamţ. 
În aşezarea medievală "Măleşti", cercetările au avut caracterul unor sondaje de verificare a spaţiilor 

neinvestigate până acum prin prelungirea unor secţiuni şi trasarea altora în apropierea unor locuinţe, 
urmărindu-se prin aceasta descoperirea de noi complexe, cu materialul aferent. Cercetările întreprinse aici s
au soldat cu descoperirea unei gropi cu resturi menajere, din cuprinsul căreia s-au recoltat fragmente 
ceramice din secolul al XV-iea. De asemenea, nu au fost neglijate cercetările în legătură cu celelalte aşezări 
ce au existat odinioară pe acest loc, dezvelindu-se parţial o locuinţă din secolele 111-11 a.Chr. , o groapă cu 
resturi menajere din aceeaşi vreme şi depistându-se numeroase materiale ceramice, obiecte de importanţă 
minoră, din secolele 11-111 p.Chr. şi VI-IX. 

În aşezarea medievală "Obârşia", cercetările arheologice nu s-au putut desfăşura în bune condiţii 
întrucât terenul afectat săpăturilor aparţine unor proprietari care nu ne-au dat învoirea necesară. Din acest 

(:\.,- ~~tiv, investigaţiile s-au limitat la o suprafaţă restrânsă de teren, pentru care am avut acceptul proprietarilor. 
Ul" oiÎl zona investigată au fost recuperate numeroase fragmente ceramice din secolele XIII-XIV, importante pr!n 

faptul că atestă o vechime cu mult mai mare a aşezării faţă de prima sa atestare documentară cunoscută. ln 
acelaşi timp, este necesar să subliniem că Obârşia este una din puţinele aşezări din zona Neamţ, în care s-a 
găsit ceramică datând din această vreme, ceramică care, din păcate, este atât de puţin cunoscută din punct 
de vedere arheologic. O importanţă aparte o are şi descoperirea, în continuare, de cahle cu imaginea 
Sfântului rege Ladislau, care, ca şi în anii precedenţi , probează, pe acest loc, existenţa unei curţi ~oiereşti, 
menţionată, de altfel, în sursele documentare scrise, din a doua jumătate a secolului al XV-iea. ln acest 
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punct, se impun," pe viitor, noi cercetări, până la depistarea casei boiereşti, de la care provin cahlele 
fragmentare. 

15. BOROŞTENI, "PEŞTERA CIOAREl",~ om. Peştişani jud. Gorj; Marin Cârciumaru, Corneliu Beldiman, 
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti; Carol Căpiţă, Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti; 
Marcel Otte, Universite de Liege-Service de Prehistoire, Belgia; Patrick Auguste, C.N.R.S., Institut de 
Paleontologie Humaine, Paris, Franţa 

Au fost reluate cercetările în "Peştera Cioarei", sit reprezentativ pentru habitatul musterian în 
endocarstul din Carpaţii Meridionali. Finanţarea a fost asigurată integral de către Institutul de Arheologie 
"Vasile Pârvan" din Bucureşti, iar forţa de muncă de o grupă de studenţi şi facultăţii de Istorie-Geografie a 
Universitaţii din Târgovişte, care a efectuat aici un stagiu de practică. Totodată, a fost inaugurată colaborarea 
efectivă cu Universite de Liege-Service de Prehistoire (prof.Marcel Otte) şi Institut de Paleontologie Humaine, 
Paris (dr. Patrick Auguste) în cadrul unui proiect care se va derula şi în anii următori. Scopul campaniei a fost 
recuperarea materialului arheologic, prelevarea de probe complexe şi verificări stratigrafice supimentare prin 
explorarea martorului plasat în sectorul central al grotei, lipit de peretele estic şi cuprins între S X/1986 şi S 
Xlll/1986-1987. Martorul conservă integral şi în condiţii optime stratigrafia sitului şi are o suprafaţă 
triunghiulară de cca. 2 mp. A fost excavată planimetric pe straturi succesive de 5 cm grosime o suprafaţă cu 
dimensiunile de 1,5 x 1 m, notată S XVI, până la adâncimea de 3,86 m de la punctul de referinţă ) (respectiv 
3,30 m de la suprafaţa actuală a sedimentului), corespunzând nivelelor de la P (superior) la F inclusiv. 
Observaţiile de ordin geologic şi stratigrafic-arheologic au confirmat întrutotul, concluziile formulate anterior şi 
deja publicate. J · 

Studiul tehnic. S XVI a livrat un. număr de 55 piese litice (54 din nivelurile musteriene L-J-H-G-F; 1 din 
nivelul gravettian O). Majoritatea lor absolută este din cuarţit, dar se întâlnesc şi: dioritul, silexitul, silexul. 
Datele de mai jos se referă la materialele musteriene. Debitajul - pare a se fi executat în principal în exteriorul 
peşterii, probabil pe locul de aprovizionare cu materie primă (malurile Bistricioarei); ca dovezi ale practicării 
debitajului în grotă, se poate menţiona prezenţa unui nucleu şi a aşchiilor de decorticare. Nucleii erau obţinuţi 
din galeţi de cuarţit sau diorit de dimensiuni medii (L=cca. 20-30 cm); nucleul menţionat, epuizat tehnic, 
aparţine nivelului J şi este prismatic, cu trei planuri de lovire ortogonale; negativele desprinderilor din ultima 
generaţie indică prelevarea unor aşchii relativ regulate, unele lamelare (L=4-7 cm), prin debitaj semiturnant, 
urmat de debitaj încrucişat. Natura petrografică a rocilor metamorfice şi magmatice (cuarţite, diorite) conduce 
la obţinerea unor stigmate de debitai în general difuze (bulbi de percuţie, puncte de impact, taloane, negative, 
feţe plane etc.). Produsele de debitaj sunt în majoritate absolută aşchiile neregulate şi aşchiile lamelare 
(N=41 ), cu modul de lungime mic şi mediu (între 1 şi 7 cm). Taloanele rezultă în mare parte din planuri de 
lovire nepreparate (corticale sau lise), dar sunt prezente şi cele diedre şi faţetate. Parametrii debitajului 
ansamblului litic musterian din S XVI sunt: non-Levallois/nelaminar/nefaţetat. Aspectele lui aparent "arhaice" 
sau "anarhice" sunt conferite exclusiv de natura petrografică a materiei prime, la care debitajul aplicat se 
adaptează foarte bine prin simplitate eficientă. Fasonarea suporturilor, respectiv retuşarea este frustă, 
adesea dificil de identificat; în majoritatea cazurilor, retuşele sunt scurte marginale abrupte, directe sau 
inverse; poziţia marginii retuşate este foarte variabilă, de aparenţă aleatorie. Din nivelul gravettian O provine 
un vîrf de silex de tip La Gravette, cu latura stângă retuşată continuu abrupt. Această piesă prezintă o 
importanţă majoră, întrucât confirmă de o manieră definitivă, prin caracterul ei de "fosilă directoare", atribuirea 
nivelului O culturii gravettiene orientale şi nu celei aurignaciene, cum se acceptase până acum. Uneltele 
musteriene tipice (N=12) provin din nivelurile: J (1 O); H (1 ); F (1 ); ca tipuri domină racloarele-simple drepte şi 
convexe/convergente, convexe/transversale drepte şi convexe, toate pe cuarţit; unul dublu convex-concav pe 
silexit; sunt prezente şi cuţitelj dos na/v rei şi o piesă denticulată (pe cuarţit). 

Materialul paleontologi . A fost recoltat în mare cantitate, studiul lui fiind realizat de dr. Marylene 
Patou-Mathis şi dr. Patrick Auguste (I.P.H., Paris). Între resturile de macrcomamifere se remarcă un craniu 
întreg de Ursus spelaeus de talie mare în nivelul O; un craniu de felină (probabil Felis leo spe/aea) în nivelul 
J, aparţinând unui complex (depunere intenţionată): pe .un suport/postament de pietre de calcar şi acoperit de 
alte pietre s-a aşezat craniul, pe laturi aflându-se trei fragmente de oase lungi. Amenajările de acest gen 
(având probabil caracter cultic) au mai fost surprinse în Peştera Cioarei şi pot furniza elemente importante 
pentru studierea manifestărilor spiritualităţii omului de Neandertal. 

Probele complexe, prelevate pe întreaga coloană stratigrafică explorată, vor servi în principal noului 
program de completare a datărilor absolute, prin apelarea la metodele recente foarte precise (ESR, AMS, TL, 
U-Th), eficiente peste bariera "convenţională" a analizelor 14C standard (=cca 35.000 ani). v' 

12 

https://biblioteca-digitala.ro



✓ 
16. BOTOŞANI, "GROAPA LUI ICHIM", jud. Botoşani; Paul Şadurschi, Napoleon Ungureanu, Muzeul 
Judeţean Botoşani 

Sondajul din 1994 a urmărit, în primul rând, să precizeze, dacă nivelul de locuire de la sfârşitul 
secolului al II-iea p. Chr., constatat pe parcursul sondajelor din anii 1991-1993 pe partea dreaptă a viroagei 
numită de localnici "Groapa lui Ichim", se continuă şi pe fragmentul de platou aflat pe aceeaşi curbă de nivel, 
în stânga sa (la cca 190 m altitudine), încadrându-se în conformaţia fizico-geografică numită "Podişul 
Târgului". 

Pentru aceasta, au fost săpate şanţurile VI şi VII. Primul (S VI), în prelungirea peste viroagă a S I, la o 
distanţă de aproximativ 150 m, cu lungimea de 50 m şi lăţimea de 2 m, iar al doilea (S VII) perpendicular pe 
şanţul precedent, intersectându-se cu acesta la metrul 30. Lungimea celui de al doilea şanţ fiind tot de So m, 
dar lăţimea doar de 1,5 m. Pe întreaga lungime a celor două şanţuri s-a constat continuarea aceluiaşi strat de 
cultură aparţinând dacilor liberi documentaţi prin săpăturile anterioare. 

Au fost cercetate două locuinţe de suprafaţă (L 14 în S VI şi L 15 în S VII), adâncite doar cu 0,35 m 
faţă de nivelul antic de călcare şi o locu inţă semiângropată (Bordeiul 7), având pardoseala la 1, 15 m sub 
acelaşi nivel de călcare. 

S-au mai depistat şi trei gropi, două dintre acestea (gr. 9 şi 1 O din S VI) putând fi considerate gropi de 
cult, având formă de pungă, săpate oarecum îngrijit, conţinând resturi de vetre şi lipituri de lut, arse, cenuşă, 
tăciuni, dar şi fragmente ceramice aruncte de-a valma, fără a respecta o rânduială anume. Groapa 1 O se afla 
sub locuinţa L 14 şi conţinea acelaşi gen de materiale şi chiar fragmente ale aceleiaşi forme ceramice, până 
în prezent singulară în mediul dacilor liberi şi anume tipsia cu marginea ridicată. Groapa numărul 11, aflată în 
· S VII, pare să fi avut o utilizare menajeră, săpată neglijent, de formă tronconică, adâncă de numai 1, 15 m, cu 
diametrul gurii de aproximativ 4 m, iar cel al fundului de numai 2 m. Această groapă era tixită cu oase de 
animale, printre ele aflându-se, în afară de pământ şi puţine fragmente ceramice, tăciuni, cenuşă. 

Ceea ce ne-a atras în mod deosebit atenţia a fost faptul că, atât săpătura veche, din anii precedenţi 
(1991-1993), cât şi în ultimul sondaj (din 1994), deci în complexe aflate pe terasele ambelor maluri ale 
viroagei, s-au găsit vase întregi şi fragmentare apa!1inând aceloraşi categorii şi forme ceramice, 
documentând prin prezenţa tipsiei o situaţie particulară. ln general, ceramica de la "Groapa lui Ichim" îşi 
găseşte corespondente (mai puţin tipsia) în ceea ce s-a definit drept cultura carpică. Formele ceramice din 
ambele categorii se încadrează cronologic larg, în secolele 11-111, iar denarul imperial de la Antoninus Pius, 
emis în 161, descoperit în bordeiul 2, întăreşte această încadrare cronologică . 

Prezenţa tipsiei în aşezarea dacilor liberi de la Botoşani credem că trebuie pusă în legătură cu acea 
grupare etnică a costobocilor, ajunsă în secolul al II-iea p. Chr. la culmea dezvoltării sale şi a cărei dispariţie 
de pe scena istoriei are loc în jurul anului 170. 

17. BRAD, jud. Bacău; Vasile Ursachi, Muzeul de Istorie RomanJ 

Au continuat cercetările arheologice în două secţiuni, notate cu S XXXIX şi S XL, pe acropolă, în 
partea de NV, însumând o suprafaţă totală de 200 m.p. 

Suprafaţa cercetată reprezintă partea din imediata vecinătate a Sanctuarului rotund cu tamburi de 
lemn, descoperit în campaniile anterioare, în partea de NV, unde, în afară de cimitirul medieval, care continuă 
şi în această zonă, au fost descoperite mai multe locuinţe, gropi, cuptoare, vetre şi alte complexe de locuinţe. 
Ca şi în celelalte zone de pe acropolă, stratul de cultură materială cuprinde toate nivelurile de locuire, 
începând cu epoca neolitică, perioada de tranziţie, epoca bronzului, prima epocă a fierului - Hallstatt, epoca 
geto-dacică, sec. IV a.Chr. - sec. li p.Chr. şi cimitirul feudal. 

În cele două secţiuni cercetate au fost descoperite 15 morminte de înhumaţie din sec. XVI-XVII. Toate 
mormintele sunt creştine, lipsite de inventar. Doar mormântul nr. 18 a avut ca inventar doi cercei din bronz. 
Majoritatea mormintelor s-au descoperit în zona de S a celor două secţiuni şi mai ales în colţul de SE al 
secţiunii XXXIX. Buza terasei, în continuă transformare prin rupturile provocate de agenţii naturali, nu a fost 
folosită pentru înmormântări. Câteva fragmente ceramice din sec. XIV-XV amintesc de existenţa unei locuiri 
sporadice în această perioadă. 

Nivelurile arheologice aparţinând epocii geto-dacice, precum şi cele mai vechi, ocupau întreaga 
suprafaţă cercetată inclusiv această porţiune, ceea ce presupune existenţa locuirii într-o zonă mai mare 
decât cea de astăzi, dar rupturile repetate au micşorat mereu suprafaţa acropolei. 

Cele mai vechi urme aparţin epocii eneolitice şi constau mai ales, din fragmente ceramice, chirpici de 
la locuinţe şi câteva unelte din piatră. Acestei perioade îi aparţin trei locuinţe de suprafaţ~. destul de bine 
marcate de un strat, nu prea compact şi nici prea gros, de chirpici arşi, provenit de la pereţi. ln orice caz, spre 
deosebire de celelalte zone cercetate, aici, aceste urme sunt mult mai compacte. Acest nivel are o grosime 
de circa 0,35 m şi conţine foarte puţin material arheologic. La fel şi nivelurile epocii bronzului şi prima epocă a 
fierului. Cu excepţia câtorva fragmente, nimic semnificativ. 
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Primul nivel dacic este marcat de câteva locuinţe de suprafaţă şi una adâncită, precum şi câteva gropi, 
care au dat un material mai bogat, mai ales ceramică şi chirpic ars de la pereţi. Locuinţele de suprafaţă sunt 
destul de mari, cu o singură încăpere, de la care au rămas, în special lutuiala şi inventarul ceramic. 

Cel de al doilea nivel dacic, destul de subţire, are şi el câteva locuinţe de suprafaţă, la care lemnul a 
fost mult mai intens folosit, dovedit de urmele de cărbune, care pigmentează destul de puternic pământul. 
Ceramica, mai abundentă, este păstrată mai ales fragmentar, şi cuprinde formele bine cunoscute. 

Nivelul III dacic este cel mai intens locuit, fiind şi mult mai bogat în urme materiale. Locuinţele sunt bine 
marcate de straturi de lutuieli care sunt succedate de nivelări. Întregul nivel este cenuşiu şi puternic 
pigmentat de arsuri, cărbune de lemn, cenuşă, fragmente ceramice, pietre, oase etc. 

Ultimul nivel dacic este străpuns de mormintele feudale sau alte construcţii mai noi care l-au sfârtecat, 
rămânând doar puţine porţiuni neatinse în care se mai pot vedea complexele de locuire aparţinând sec. I -
înc. sec. li p.Chr. 

În cele două secţiuni XXXIX şi XL au fost descoperite şi cercetate 34 gropi, de provizii, culturale şi 
pentru resturi menajere, 17 locuinţe de suprafaţă şi una adâncită , două cuptoare şi câteva vetre de suprafaţă. 
Au fost marcate doar locuinţele de suprafaţă de la care se păstrează mai bine lutuiala sau urmele pereţilor, 
numărul lor a fost, însă, mult mai mare, în decursul celor 4 secole de existenţă a aşezării dacice de aici. 

Inventarul acestor complexe de locuire este foarte bogat şi constă din unelte, arme, obiecte de 
podoabă sau de cult din fier, bronz, piatră, os, precum şi o mare cantitate de ceramică aparţinând tipurilor de 
vase cunoscute aici pentru perioadele amintite. 

Printre ele remarcăm cuţite, piroane, seceri, cârlige de undiţă, din fier, seceri din os, mânere, patine, 
ace, fluiere şi alte obiecte din os, cercei, inele, brăţări, pandantive, fibule şi alte obiecte de bronz, mărgele din 
sticlă, fusaiole, creuzete, idoli antropomorfi, rondele din ceramică etc. 

Cea mai diversificată este ceramica, lucrată la mână sau la roată şi cuprinde atât formele locale, cât şi 
imitaţii după cele greceşti sau romane.sau chiar importuri. 

Importanţa cercetărilor unei asemenea mari aşezări impune continuarea lor, atât pe acropolă, cât şi în 
zona nefortificată. Menţionăm că investigaţiile nu au fost terminate în campania anului 1994, ele urmând să 
fie definitivate în anul 1995. 

18. BRĂILA, jud. Brăila; Ionel Gândea, Stănică Pandrea, Dumitrei Pandrea, Muzeul Brăile~ 
BISERICA "SF. ARHANGHEL MIHAIL" 
Activitatea de restaurare-consolidare a Bisericii "Sf. Arhanghel Mihail" din Brăila, vechi mecet otoman 

până în 1834, a dat Muzeului Brăilei posibilitatea să întreprindă două cercetări arheologice de salvare şi nu 
cercetări sistematice cum ar fi fost necesar. 

Biserica este situată în piaţa centrală a Brăilei. Cercetările arheologice s-au desfăşurat atât în jurul 
edificiului, cât şi în interiorul său. S-au deschis 9 secţiuni, însemnând 105 m.p. 

Până în prezent au fost scoase, identificate, următoarele complexe: 31 morminte creştine de 
înhumaţie, 1 groapă în care au fost depuse 15 cranii umane (calotele craniene fără mandibule), 1 groapă de 
var, 4 gropi în care s-au găsit în special oase de animale, 3 edificii de la care s-au mai păstrat fundaţiile din 
piatră nefasonată şi o parte din elevaţie. 

Cele 31 de morminte provin de la o necropolă creştină databilă în sec. XV (până în prezent este a 
doua necropolă medievală descoperită la Brăila). Din cele 31 morminte, doar 14 s-au păstrat întregi, restul 
fiind deranjate în sec. XIX şi în sec. XX când s-au efectuat lucrări la biserica creştină. În mormintele 
nederanjate am întâlnit următoarea situaţie: defuncţii erau depuşi în sicrie (identificate datorită urmelor de 
lemn putrezit şi a piroanelor de fier oxidate), întinşi pe spate, cu mâinile pe piept şi cu faţa la răsărit. Nu s-au 
găsit obiectele inventar sau ofrande (doar două cazuri s-au recuperat resturi de la nasturi din bronz). 

În actualul stadiu al cercetărilor, putem emite următoarea ipoteză cu privire la cele 3 edificii: a). 
Biserica "Sf. Arhanghel Mihail" este un fost mecet, care a funcţionat ca atare până în 1831, ulterior ea a fost 
dezvoltată cu un altar şi un pronaos realizate în două etape constructive. 

b). Mecetul a fost construit probabil la începutul sec. XVIII, când a cunoscut poate şi o extindere mai 
mare înspre nord, unde ar fi putut fi şi minaretul. 

c). În sec. XVIII, odată cu construcţia mecetului s-au distrus zidurile celui de-al treilea edificiu cu 
temelie din piatră, a cărui funcţiune nu o putem preciza; dacă îl raportăm la necropola creştină cu care este 
legată, putem presupune deocamdată, a fi o biserică. 

19. BUCUREŞTI✓ 
( I J'l/1/V<---~ ~ Js ) 

A. BĂNEASA. Gheorghe Mănucu Adameşte2frlu, Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti 

Pe strada Ion Ionescu de la Brad nr. 14, în imediata vecinătate a aeroportului Băneasa, s-a preconizat 
construirea Centrului Na~onal de Dirijare a Zborurilor. Din cercetările arheologice anterioare se cunoşteau în 
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această zonă o aşezare din epoca bronzului (cultura Tei - faza "La Stejar") şi una din perioada feudalismului 
timpuriu (o vatră sătească din secolele X-XI), fapt ce a necesitat efectuarea unei săpături arheologice de 
salvare pe locul ce urma să fie afectat de viitoarea construcţie. 

Suprafaţa a fost investigată prin două secţiuni de 60 m (S1-S2) şi două de 25 m (S3-S4): sub stratul 
vegetal au fost găsite câteva fragmente ceramice medievale târzii (secolele XVIII-XIX) şi un cuptor din lut, 
folosit pentru prepararea şi încălzirea hranei, ce poate fi atribuit tot acestui moment cronologic. 

Cea mai veche etapă de locuire este reprezentată de o aşezare din epoca bronzului, cultura Tei, din 
care a fost depistat un singur complex - respectiv o groapă de provizii. Restul materialului este dispersat într
un strat de cultură afectat de construirea unor clădiri în perioada anilor 1960-1970. 

Ceramica. Tot materialul s-a găsit în stare fragmentală şi poate fi împărţit în două mari categorii. 
1. Ceramica grosolană. Majoritatea vaselor se încadrează în această categorie: ele sunt lucrate dintr-o 

pastă de factură grosolană, cu multe pietricele, nisip, neagră în spărtură, arsă inegal şi neîngrijit. Cu excepţia 
unui vas de dimensiuni mai mari, decorat cu impresiuni pe buză, întâlnim forme de dimensiuni mici şi mijlocii. 
Vasele au marginea îngustă, trasă şi subţiată, uneori teşită. Decorul este format din brâie alveolare, aplicate 
imediat sub buză sau de câte un şir de împunsături rotunde. Acesta este asociat cu un motiv executat cu 
măturica, ce apare mai ales în partea inferioară a vasului, sub forma unor dungi verticale; mai rar întâlnim 
butoni izolaţi de formă tronconică sau teşiţi. 

2. Ceramica fină. Vasele din această categorie reprezintă circa 10-15 % din totalul descoperirilor: sunt 
lucrate dintr-o pastă fină, fără pietricele, netede şi fine la pipăit; formele aparţin unor vase de capacitate mică: 
cupe, ceşti, castroane. Dintre acestea trebuie evidenţiată apariţia unui vas cu toartă orizontală, ce este 
caracteristic culturilor din sudul Bulgariei şi Macedoniei. Decorul este reprezentat de baghete în relief trase 
vertical din buză, dar şi cercuri cu un buton în mijloc. Caracteristice sunt triunghiurile, liniile ondulate din 
împunsături executate destul de neglijent. 

Materialul litic. S-au descoperit 33 de silexuri, majoritatea fiind aşchii produse în urma decorticării 
nucleelor de silex. Putem menţiona totuşi existenţa unui gratoar ogival atipic şi a unei aşchii retuşate dorsal. 

Pe baza materialului ceramic se poate aprecia că la Băneasa există o aşezare din epoca bronzului, 
cultura Tei III-IV, fazele "La Stejar" sau "Fundeni". 

!B. CIUREL. Mircea Negru, Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti ( /Jv1/'()~ ~ 11--) 

Pe malul sudic al lacului Dâmboviţa, la aproximativ 100 m vest de stăvilar a fost trasată o casetă (4,00 
x 4,00 m) pentru delimitarea şi cercetarea unei locuinţe datate în epoca bronzului şi atribuite culturii Glina, 
identificată în timpul lucrărilor pentru amenajarea unui debarcader al Regiei Autonomme Apele Române -
Filiala Bucureşti. 

În suprafaţa investigată, din punct de vedere stratigrafic, a fost observat un singur nivel arheologic, 
gros de 0,25 m - 0,40 m., care a fost datat în epoca bronzului. În partea superioară a acestuia, au fost 
descoperite câteva fragmente de la buze de vase care pot fi datate în secolele al XVII-iea şi al XVIII-iea. 

Locuinţa descoperită avea o formă rectangulară cu colţurile rotunjite fiind parţial distrusă de lucrările 
amintite. În interiorul ei au fost depistate două gropi: una de formă aproximativ rotundă în colţul de nord (-2,50 
m) şi alta de formă ovală în partea centrală (-2,40 m). Ultima a fost folosită ca ''vatră" de foc. În profilul 
locuinţei au fost constatate trei refaceri ale podelei, realizate cu ajutorul unor lentile de lut galben steril di.n 
punct de vedere arheologic. Merită reţinut faptul că în toate cele patru faze de folosire a locuinţei, focul a fost 
utilizat în groapa din zona centrală unde există o alveolară a podelelor. 

Inventarul arheologic descoperit este foarte bogat şi cuprinde: ceramică, obiecte din lut ars, oase de 
animale, unelte din piatră şi os. 

Locuinţa a fost datată în epoca bronzului şi atribuită culturii Glina, pe baza decorului cu şiruri de pastile 
realizate prin împunsături în pasta crudă de la interior spre exterior şi într-un singur caz în sens invers. 

C. Militari-Canalul Roşu. Mircea Negru, Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti 

În această zonă, pe malul sudic al lacului Dâmboviţa, la aproximativ 300 m vest de punctul în care au 
fost executate cercetări arheologice în cadrul staţiunii de la Militari - Câmpul lui Boja şi la circa 80 m de 
canalul Roşu, lucrările de instalare a unei conducte de apă potabilă au scos la lumină vestigii arheologice, 
fapt care a condus la executarea unui sondaj. 

A fost trasată o secţiune S1 cu dimensiunile de 8,00 x 1,50 m şi adâncimea de 1,05 - 1, 15 m. Din 
punct de vedere stratigrafic a fost identificat un singur nivel arheologic, cu o grosime de 0,30 - 0,35 m, care 
conţinea fragmente ceramice din epoca bronzului. Apariţia sporadică a unor fragmente de vase lucrate la 
roată din pastă cenuşie fină sau zgrunţuroasă, datată în secolele III-IV, precum şi prezenţa sub solul vegetal 
a unui strat compact de lut galben provenit dintr-o depunere recentă, sunt indicii că lucrările de amenajare a 
lacului Dâmboviţa au afectat situl arheologic. 
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În cadrul materialului ceramic datat în epoca bronzului există şi un fragment cu o pastilă realizată de la 
exterior spre interior, fapt care ne determină să credem că nivelul arheologic din epoca bronzului cuprinde 
vestigii ce pot fi atribuite culturii Glina. 

20. BUMBEŞTI-JIUi. Gorj; Gheorghe CaJotoiu, Vasile Marinoiu, Muzeul Judeţean Gorj 

A. VÂRTOP. Aşezarea civilă romană. v' 

Aici s-a descoperit o locuinţă de mari dimensiuni (12,5 x 11,30 m) de formă patrulateră, formată din 
şase încăperi. Fundaţia locuinţei este realizată din piatră de râu, având ca liant pământul; zidul avea lăţimea 
de 40 cm., iar înălţimea acestuia se mai păstrează până la 20 de cm. de talpa zidului. Peste această fundaţie, 
în dreptul camerelor 1 şi 2 au fost surprinse urmele unor bârne de lemn de dimensiuni relativ mari ( după 
fragmentele carbonizate descoperite). Pe unele din aceste bârne se pot observa mai multe orificii circulare cu 
diametrul de 1 O cm. Pentru fixarea stâlpilor verticali pe care erau împletite nuiele lipite cu chirpic, ce formau 
pereţii locuinţei. 

Pe latura sudică din cea de-a doua încăpere a fost descoperită o vatră de foc cu dimensiunile de O, 70 
x 0,45 m, ridicată cu 8 cm peste nivelul podelei. Aici a fost descoperită o mare cantitate de sticlă topită, iar de 
lângă vatră s-a scos la iveală o foiţă de aur de 0,60 gr. (cu titlul de 900 %), folosită probabil la confecţionarea 
bijuteriilor. 

În aceeaşi încăpere s-au mai descoperit două fragmente de lamă de coasă şi un fragment de coasă cu 
inel şi cioc de prindere a cozii, fragmentele a două lame de foarfeci şi un ciocan. 

S-au descoperit de asemenea, 5 monede, două de la împăratul Traian, emise între 114-117, două de 
la împăratul Hadrian emise după 125, .iar una ilizibilă. 

Dintre materialele ceramice s-au descoperit vase miniaturale de culoare roşie şi albă, fragmente de 
terra sigillata de culoare roşie cu motive decorative vegetale şi animaliere. Aceste fragmente au fost produse 
în Gallia centrală şi se datează la mijlocul secolului li p.Chr. S-a descoperit şi un opaiţ cu inscripţia FORTIS. 
De asemenea, o fibulă cu balama, fragmente de amfore, o mortaria, fragmente de cărămizi şi ţigle romane. 

În apropierea acestei locuinţe s-a descoperit un drum roman ce făcea legătura între aşezarea civilă şi 
castrul cu val de pământ de la Vârtop. 

Aşezarea civilă romană de la Vârtop-Bumbeşti-Jiu se datează între 106 şi sfârşitul secolului li p.Chr. , 
după ultima monedă descoperită de la Faustina Minor. 

B. BUMBEŞTI-JIU GARĂ. Aşezarea civilă romană. ~ 
În partea de sud-vest a aşezării civile s-a descoperit un cuptor de ars ceramică. Camera focarului este 

de formă circulară a fost săpată în sol, talpa sa coborând până la 1,55 rn. Dimensiunile sale îl pot încadra în 
rândul cuptoarelor mari, diametrul fiind de 2,40 x 2,50 x 2,58 m. În centrul camerei de ardere a fost amenajat 
pilonul central, el fiind obţinut din pământul cruţat în momentul săpării cavităţii focarului. Sistemul de susţinere 
a plăcii perforate, grătarul, alături de pilonul central, prezintă un ingenios mod de amenajare. Au fost 
practicate în lutul crud al pereţilor focarului orificii de formă aproximativ pătrată, numărul lor fiind de 19. În 
aceste orificii au fost fixate cărămizi mari, iar în prelungirea fiecărei cărămizi fixate cu lut pe perete, a fost 
aşezată o altă cărămidă al cărei punct de sprijin era pilonul central. Camera superioară a cuptorului avea 
forma unei cupole, pereţii săi având o grosime de 1 O cm. Canalul de alimentare a focarului era aşezat în 
partea de est a cuptorului şi având o formă aproximativ pătrată, cu latura de 50 cm. 

La limita sudică a acestei fundaţii a fost descoperită o unealtă de ştampilat, folosită la ştampilarea 
ceramicii cu literele M şi F. 

Tot lângă acest cuptor de ars ceramică a fost descoperită o monedă de la Septimius Severus. 
În partea de nord-vest a aşezării civile a fost descoperită fundaţia unei clădiri de dimensiuni relativ 

mari. Fundaţia este realizată din pietre de râu legate cu pământ, construcţia are o formă dreptunghiulară cu 
laturile de 17,30 x 20,25 m. În apropierea acestei clădiri s-a descoperit un drum roman care intra pe poarta 
de sud a castrului cu zid de piatră din apropiere. 

În partea de sud-est a aşezării civile, în apropierea cuptorului de ars ceramică descoperit în anii 
anteriori, s-a descoperit o fundaţie de formă circulară, aparţinând probabil unui depozit. Grosimea fundaţiei 
este de 0,90 m, ea fiind realizată din pietre de râu legate cu pământ. Diametrul interior este cuprins între 
5,40-5,30 m. Podeaua construcţiei a fost realizată dintr-un strat gros de nisip. 

J 
21. BUNEŞTI, "DEALUL BOBULUI", jud. Vaslui; Violeta Veturia Teodora Bazarciuc, Muzeul Orăşenesc Huşi 

În anul 1978, în urma cercetărilor de suprafaţă, a fost identificată cetatea de la Buneşti, punctul "Dealul 
Bobului", şi au început cercetările sistematice în acest punct. 
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S-a putut documenta cu certitudine existenţa unui singur nivel de locuire geto-dacic datat în perioada 
sec. IV şi începutul sec. li î.e.n. Locuinţele, dezvelite până în prezent, sunt de suprafaţă , de dimensiuni mari, 
după cum o demonstrează prezenţa chirpicilor arşi proveniţi de la pereţii susţinuţi de bârne. 

Evident, cantitativ, în cadrul materialului arheologic descoperit, ceramica ocupă rolul principal. Se 
remarcă numărul vaselor întregi de dimensiuni mici şi mijlocii (căni cu o toartă, pahare) a vaselor mari de 
provizii, a tiparelor etc. Nelipsită este ceramica de import grecească exemplificată prin manşoane şi 
fragmente de amforă de Thasos, Sinope, Heracleea Pontica. 

Aşa cum arătam şi în alte ocazii, la Buneşti au fost documentate ateliere pentru prelucratul uneltelor 
din fier prin prezenţa fragmentelor de zgură a cleştilor pentru forţă, un al treilea exemplar fiind descoperit în 
campaniile recente. 

Seria obiectelor de podoabă descoperite la Buneşti a fost completată cu două brăţări din argint, una 
spiralată, iar cealaltă, cu capetele libere, atestând încă o dată, multitudinea pieselor de podoabă cunoscute în 
lumea geto-dacică. 

Bogăţia şi diversitatea materialului arheologic descoperit în cetate au confirmat ipoteza de lucru emisă 
la începutul cercetării, că aici a existat un "polis" al lumii geto-dacice, sediul unui şef al aristocraţiei tribale ce 
a jucat un rol economic politic şi social în această zonă, cetate în jurul căreia gravita un număr mare de 
aşezări deschise. · 

Continuarea cercetărilor de la Buneşti vor aduce noi elemente pentru cunoaşterea tuturor aspectelor 
legate de civilizaţia materială şi spirituală a societăţii geto-dacice din Moldova. 

22. CAPIDAVA~ ud. Constanţa; responsabil şantier Radu Florescu, Muzeul Naţional de Istorie a României 
Bucureşti 

A. SECTORUL V AL CETĂŢII. Zizi Covacef, Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Constanţa j 
Sectorul V al cetăţii Capidava ocupă o suprafaţă de peste 500 mp, în colţul estic al acesteia. Au fost 

deschise noi carouri, pe latura de nord-vest a sectorului. Extinderea săpăturii, şi adâncirea în carourile deja 
săpate, au completat datele despre construcţiile apărute aici, aparţinând perioadei romano-bizantine. Astfel, 
în jurul unei piaţete pavate sunt plasate mai multe construcţii, unele cu caracter de depozit: spre nord-est 
construcţia C.5 (depozit); spre sud-est complexul cu hypocaust; spre sud-VEJSt construcţiile C.1 şi C.6, cu un 
culoar între ele (C.1 probabil tot depozit) şi spre nord-vest, construcţia C.7.i/ 

Pe latura de nord-vest a construcţiei C.5 a fost dezvelită o stradelă cu canal central, pe fundul căruia 
se află un alt canal, construit din cărămizi prinse cu mortar, orientat nord-sud, care trece pe sub piaţetă în 
direcţia hypocaustului.J 

Din construcţia C.7, descoperită în această campanie, s-a degajat de fapt colţul format de zidurile de 
sud-vest şi de sud-est (acesta dezvelit în totalitate), având aceeşi structură cu zidurile construcţiilor C.1 şi 
mai ales, C.6. Zidul de sud-est al construcţiei C.7 are o lungime totală de 11,422 m şi o deschidere spre 
piaţeta pavată. În prelungirea sa, până în zidul de incintă al cetăţuii, se păstrează un fragment din peretele 
unei construcţii (paralelă cu C.5, de partea cealaltă a stradelei) a cărei structură lemnoasă, distrusă de un 
incendiu puternic, a fost descoperită la adâncimea de 1,80 m. v 

Probabil, între complexul cu hypocaust şi piaţeta pavată a existat o altă construcţie, care însă nu a 
putut fi găsită datorită locuinţelor medievale-timpurii (8.6), construite la adâncime mai mare. V 

Fragmente din construcţii romano-bizantine au apărut şi în caroul N73, paralel cu construcţiile C.6 şi 
C.7; aici însă cercetarea nu a fost încheiată. Singura remarcă pe care o putem face asupra lor este că aceste 
urme de construcţii se află la un nivel superior faţă de construcţia C.6, şi chiar faţă de construcţia C.7. v 

Nu au lipsit nici în această campanie descoperirile medivale-timpurii, imobile şi mobile. Între cele 
imobile notăm două bordeie, dezvelite parţial (în caroul K73), care au suprapus în parte construcţia romano
bizantină incendiată.J 

În timpul săpăturilor au fost recuperate numeroase materiale, din bronz, fier, sticlă, ceramică, os, de 
epocă romano-bizantină sau medieval-timpurie, întregi, întregibile sau fragmentare, care oferă date 
suplimentare despre activităţile locuitorilor cetăţii şi despre acestea sau despre nivelul lor de viaţă. v' 

23. CĂSCIOARELE, "D'AIA PARTE", jud. Călăraşi j 

A. COMPLEXELE FUNERARE DIN EPOCA BRONZULUI. Dane Şerbănescu, Muzeul de Arheologie 
Olteniţa 

În incinta cetăţii getice, după cercetarea stratului de cultură Latene, au fost identificate două gropi 
funerare din epoca bronzului. Gropile funerare de formă dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite, conţineau 
schelete aşezate în poziţie chircită, pe partea stângă, cu mâinile îndoite din cot. În ambele morminte a fost 
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depusă ritual câte o ceaşcă, caracteristică culturii Tei III. Orientarea scheletelor era pe direcţia est-vest, cu 
craniul spre est şi faţa spre sud. Adâncimea de îngropare, de la suprafaţa actuală a solului , variază între 1,30 
şi 1,83 m. v · 

Cele două morminte descoperite la Căscioarele , împreună cu alte patru morminte descoperite la 
Chimogi cu ani în urmă (publicate de S. Morintz şi B. Ionescu) sunt singurele complexe funerare ale culturii 
Tei descoperite pe cale arheologică până în prezent. Astfel, prin observaţiile făcute, descoperirea de la 
Căscioarele aduce contribuţii însemnate la cunoaşterea practicilor funerare ale purtătorilor civilizaţiei Tei. l/ 

J 
DATE ANTROPOLOGICE ASUPRA SCHELETELOR DIN EPOCA BRONZULUI. Cezarina Bălteanu, 

Centrul de antropologie al Academiei Române - Filiala laşi 

Materialul paleoantropologic se compune din două schelete, din care un bărbat şi un copil , având o 
stare de conservare deosebit de bună. Această descoperire, excepţională în felul ei, este deosebit de 
interesantă din punct de vedere antropologic, constituind o sumă de informaţii asupra unor caracteristici a 
populaţiei civilizaţiei Tei, faza Tei-Stejar. 

Bărbatul la data decesului era în vârstă de 60 de ani şi prezenta o talie de 167,0 cm (media celor trei 
metode) care se încadrează în categoria mijlocie. Caracteristicile biometrice şi morfologice ne indică faptul că 
suntem în prezenţa unui schelet cu caractere mediteranoide şi proto-europoide evidente (numită la noi 
varianta "danubiană" a tipului mediteranoid). 

Scheletul copilului, vârsta stabilită a acestuia fiind sub şase ani, indică în special prin craniul său, a 
cărui schimbare în decursul creşterii ulterioare nu poate fi deosebit de amplă, caracteristici tipologice 
asemănătoare adultului. 

B. AŞEZAREA GETICĂ FORTIFICATĂ. Dane Şerbănescu , Muzeul de Arheologie Olteniţa, Valeriu 
Sârbu, Muzeul Brăilei / 

Aşezarea getică de la Căscioarele, împreună cu fortificaţiile sale, ocupă o suprafaţă de 2,5 ha. Ea se 
află pe un bot de terasă străjuit pe laturile de sud şi vest. de apele lacului Cătălui. 

Campania din anul 1994 a urmărit interceptarea sistemului de fortificaţii pe laturile de sud şi est şi 
precizarea stratigrafiei aşezării. Astfel, s-a putut stabili că şi pe laturile de sud şi est sunt prezente aceleaşi 
linii de apărare ca cele întâlnite pe latura de nord în campania anului 1993 şi anume: a) pe latura de est botul 
de terasă a fost izolat printr-un şanţ, a cărui adâncime exactă încă nu o putem preciza (peste 4 m); b) pe 
marginea şanţului, în incinta aşezării, au fost identificate două categorii de fortificaţii: o palisadă incendiată, 
întărită în exterior ca un zid de piatră. În stadiul actual al cercetărilor nu se poate preciza încă raportul între 
construcţia de lemn şi pământ şi cea din piatră . Ce!) două linii fiind foarte apropiate crează impresia unei 
întăriri cu piatră a valului de pământ cu miez vitrificat. 

Şi pe latura de sud, secţiunea practicată, a interceptat două linii de apărare şi anume: palisada 
incendiată şi zidul de piatră. Distanţa între cele două linii de apărare este de peste trei metri. Întrucât 
secţiunea nu s-a putut adânci până la epuizarea stratului de cultură Latene, nu putem preciza cum a fost 
amenajată panta şi dacă a avut şanţ de apărare pe această latură, fapt puţin credibil întrucât aici aşezarea se 
mărgineşte cu apele lacului Cătălui. V 

În secţiunea nr. 2, trasată pentru stabilirea stratigrafiei staţiunii nu s-a ajuns până în prezent decât 
până la adâncimea de doi metri, putându-se stabili deocamdată următoarea succesiune stratigrafică: sub 
stratul de cultură Latene, gros între 0,70 - 1 m, urmează un strat de cultură aparţinând fazei de tranziţie de la 
cultura Boian la cultura Gumelniţa. Din această fază s-au identificat două niveluri, nivelul superior aparţinând 
etapei Fântânele (faza Gumelniţa A 1) şi nivelul inferior care aparţine etapei Spantov. v , 
24)CĂŞEIU, jud. Cluj; Dan lsac, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca; Adrian lsac, Muzeul Naţional de 
Istorie a Transilvaniei 

Obiectivul campaniei l-a constituit clădirea comandamentului, principia, singura clădire de piatră 
rămasă necercetată în cadrul săpăturilor sistematice derulate aici începând cu anul 1980. Em. Panaitescu a 
publicat în perioada interbelică planul castrului, în care figurează şi principia, dar la o scară foarte mică şi fără 
nici un detaliu. Scopul nostru a constat în abordarea cercetării clădirii din punct de vedere stratigrafic, pentru 
a identifica eventuala existenţă a unei faze de lemn. ✓ 

Au fost săpate în suprafaţă sau prin secţiuni, faţada (latura de nord), cele două curţi interioare şi latura 
de sud a edificiului. Săpăturile de pe latura nordică au confirmat faptul că via principalis a funcţionat pe 
acelaşi traseu în ambele faze de existenţă ale castrului, cunoscând însă diferite opera~i de refacere, vizibile 
pe profile. De-a lungul stradelei au fost dezveli~ 6 piloni dreptunghiulari, situa~ simetric faţă de deschiderea 
clădirii, lată de 4,20 m şi orientată pe axul aedes-ului, de pe latura sudică. În ceea ce priveşte faţada, 
cercetările au relevat existenţa a două etape constructive, argumentul constituindu-l tehnica folosită: dacă 
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zidul încăperii<:lin colţul de NE este îngrijit lucrat şi cu o temelie mai adâncă, cel al faţadei de la vest de zidul 
de compartimentare este construit rudimentar, cu foarte puţin mortar, liantul fiind lutul galben-deschis. Prin 
constrast, colţul de NV este în întregime scos, traseul temeliei putând fi identificat doar la radere. ~ 

Secţiunile S1 şi S2 prin cele două curţi au confirmat faptul că săpăturile interbelice au dislocat mari 
cantităţi de pământ, înlăturând practic nivelul roman şi postroman, singurele elemente păstrate, fiind patru 
postamente dreptunghiulare, care despărţeau cele două curţi. Stratigrafia surprinsă pe profilul nordic al S1 
relevă existenţa unui singur nivel de călcare, dispus peste un strat compact şi gros de pământ conţinând 
material ceramic preistoric (bronz târziu). Spre est apar trei gropi de par umplute cu pietricele, cărămidă 
sfărâmată, pigmenţi de mortar şi arsură, dovezi izolate ale unei amenajări mai târzii ale celei de a doua curţi. L---

Săpăturile de pe latura sudică au dovedit că atât încăperea centrală (aedes), cât şi cea de la vest de 
ea sunt subsoluri, neidentificându-se nici un nivel de călcare roman. Cercetarea colţului de SV a scos la 
iveală o cameră cu hypocaust împărţită în două printr-un canal în formă de ''T". Stratigrafia verticală a 
încăperii surprinde succesiunea straturilor de arsură, cărămidă calcinată şi cenuşă. În plan orizontal, s-a 
constatat prezenţa a nouă gropi. Dispunerea şi poziţia lor stratigrafică în raport cu nivelurile de călcare şi 
canalul pomenit, relevă apartenţa la faza de construcţie anterioară a încăperii, care nu este neapărat faza de 
lemn. v 

Un coridor în care nu s-a constat nici o stratigrafie, desparte camera cu hypocaust de tribunal. 
Stratigrafia acestuia a fost afectată de săpăturile interbelice. 

Cercetările în ansamblu au permis clarificarea tehnicii de construcţie a edificiului. Astfel, principia este 
un dreptunghi cu dimensiunile de 30,85 m x 25,80 m. S-a confirmat însă existenţa unor inadvertenţe între 
planul vechi şi realitatea din teren: nu există nici zidul în formă de "L" din exteriorul aedes-ului, nici cei doi 
contraforţi înspre cea de a doua curte.\...,-

Spre deosebire de situaţia stratigrafică din celelalte zone ale castrului, în principia nu a fost identificată 
existenţa fazei de lemn: fie clădirea din piatră se suprapune întocmai peste cea de lemn (puţin probabil), fie a 
fost construită direct în piatră. Certă este păstrarea unui singur nivel de locuire romană, dispus peste nivelul 
preistoric. V 

Cercetările au mai confirmat existenţa unor compartimentări pe laturile lungi ale clădirii. Se remarcă 
totodată tehnica deosebită de construcţie a unor porţiuni din edificiu, în sensul că cea mai mare porţiune a 
laturii vestice nu are practic temelie, iar elevaţia este mai rudimentar construită, cu puţin mortar. ~ 

Materialul arheologic descoperit constă din monede, diferite obiecte de bronz (o fibulă, un donarium, o 
piesă ornamentală cu motiv floral) şi fier (arme şi piese folosite în construcţie), ceramică romană în cantitate 
mică. În schimb, datorită nederanjării nivelului de locuire preistoric, a rezultat un bogat material ceramic 
aparţinând unui orizont din bronzul târziu. v 

v 
25. CENAD, jud. Timiş; Petre lambor, Ştefan Matei, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei; Adrian Bejan, 
Universitatea Timişoara 

În centrul corn. Cenad, în vecinătatea bisericii romano-catolice, în S XI, de 13 x 2 m, orientată E-V, 
paralelă cu S X/1987 şi la foarte mică distanţă de aceasta, au fost descoperite temeliile a ceea ce pare să fie 
o rotondă. v 

În capătul de est al secţiunii, între m. 10,70 - 12,50, temelia din piatră legată cu mortar de forma unei 
abside circulare, are în capătul de sud-vest un stâlp construit pe o bază de piatră, din cărămizi romane 
(păstrate 7 rânduri pe o înălţime de 25 cm) legate cu mortar de bună calitate. În S X/1987 a fost dezvelită faţa 
nordică a temeliei acestui stâlp, precum şi a unei alte abside circulare, ceea ce ne întăreşte părerea că avem 
de a face cu fundaţia unei rotunde cu plan hexalobat. J 

În partea de vest a S XI, înt,e m 0,30 - 3 s-a găsit o temelie de piatră uşor arcuită spre sud, care poate 
fi a absidiolei de la intrarea în edificiu. J 

Stratigrafia ne oferă prea puţine elemente pentru dotarea acestui complex. Sub nivelările moderne şi 
medievale târzii, între 1,60 - 2,00 m. adâncime, s-a remarcat un strat de pământ cu multă ceramică din sec. 
XII-XIII, în care abundă cazanele de lut. Acest strat se suprapune peste un nivel de dărâmătură (gros de O, 15 
- 0,25 m) şi peste humusul antic (între 2,00 - 2,75 m adâncime) în care s-a găsit ceramică romană, precum şi 
ceramică din sec. X-XI. În acest strat au fost descoperite temeliile rotondei. J 

Într-o a doua secţiune, S XII, de 10 x 2 m, orientată N-V şi paralelă cu S 1/1974, s-a descoperit sub 
nivelările târzii, un strat de cultură din sec. XIII-XIV şi la 2,60 - 2,70 m adâncime, 6 schelete orientate V-E. 
Gropile mormintelor întretaie primul dintre cele trei nivele de construcţie sesizate în secţiune. La M1, 
aparţinând unui copil, s-au găsit în zona craniului, 4 inele de tâmplă din argint databile în sec. XI-XII. J 

26. CHILIENl~ ud. Covasna; Bartok Botond, Oficiul pentru Patrimoniul Cultural Naţional al Judeţului Covasna 

În aşezarea de secol IV p. Chr. de la Chilieni s-au efectuat cercetări arheologice sistematice începînd 
din anul 1987. În campania arheologică 1994, ca urmare a unor lucrări de construcţii executate pe terenul 
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arabil din apropierea terasei Oltului, între cartierele Chilieni şi Coşeni (drumul naţional Sf. Gheorghe-Braşov), 
şi a distrugerii vestigiilor arheologice de pe o suprafaţă de aproximativ 100 mp, în această zonă s-au efectuat 
săpături de salvare. S-au trasat: un şanţ de control S.1, cu dimensiunile de 28,60 x 1 m, care a vizat 
marginea nordică a aşezării din sec. IV, şi S.2, cu dimensiunile de 16, 1 O x 1 m, spre malul terasei Oltului. În 
profilul S1 nu s-a surprins nici un strat de cultură, ceea ce ne face să afirmăm că fragmentele ceramice 
apărute la suprafaţa solului au fost aduse de plug ori de maşinile de discuit cu ocazia lucrărilor agricole. Deci 
aşezarea de la Chilieni nu s-a extins spre drumul naţional Sf. Gheorghe - Braşov, ci s-a aflat între Olt şi 
actualul mal al terasei acestuia, care a constituit şi obiectul carierei de nisip de aici. Lipsa stratului de cultură 
s-a constatat şi în S2 situaţie ce întăreşte afirmaţia de mai sus. La 7,70 m.,de latura estică a construcţiei s-a 
deschis S3 lung de 10 m. şi lat de 1 m., prezentând aceeaşi situaţie stratigrafică ca şi S1 şi S2, ca de altfel şi 
S4 lung de 5 m., şi lat de 1 m., trasat pe latura sudică. Alături de şanţurile menţionate au fost trasate şi 
deschise şi două casete în malul terasei Oltului: la 14,50 m., de caseta sudică din 1993 C1 şi C2 la 10,60 m., 
sud de prima (C1 : 5,50 m x 3,20 m; C2 : 4,00 m x 2,50 m.). În C2, s-a surprins o latură a unei locuinţe 
celelalte fiind distruse de lucrările de excavaţie la cariera de nisip. Materialul descoperit constă din fragmente 
ceramice din pastă fină ori grosieră, lucrate la roată ori cu mâna, de culoare roşie neagră ori cenuşie, de tip 
"Krausengefass" sau în tehnica "grafitti". Alături de acestea au fost descoperite şi patru obiecte din fier 
constând din două lame, un inel probabil de la o cataramă, precum şi un spin aparţinând tot unei catarame.[/ 

Pe baza cercetărilor întreprinse în 1994 s-au putut observa în primul rând marginile estetice, nordice şi 
sudice ale aşezării de secol IV p.Chr. de la Chilieni, situaţie neclarificată până acum în campaniile anterioare. J 

A - J 
27. CIC U, "BISERICA ORTODOXA", jud. Alba; Gheorghe Petrov, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei 

Biserica din Cicău , este una diotre cele mai vechi biserici ortodoxe din Ardeal. Planimetric, construcţia 
se prezintă ca o biserică compusă din pronaos, naos şi altar poligonal cu umeri degroşaţi, fiind rezultatul unor 
etape succesive. Construită din zidărie de piatră, ea a fost alcătuită în prima etapă din navă şi altar, 
despărţite printr-o tâmplă de zidărie, cu două intrări cu gol semicircular la partea superioară. În veacul XVIII , 
nava a fost alungită spre vest cu actualul pronaos, ocazie cu care s-a demolat zidul iniţial de închidere. 
Vechiul spaţiu interior este închis cu bolţi de cărămidă, pronaosul fiind acoperit cu un planşeu de lemn peste 
care s-a ridicat o turlă pentru clopote. Tot în veacul XVIII, pe laturile de N şi de S-E ale absidei au fost plasaţi 
doi contraforţi, dispuşi pentru motive de consolidare, dar care sunt desprinşi de biserică prin fisuri bine 
marcate şi fără vreun aport în preluarea împingerilor generate de bolţi. În anii din urmă, pe toată latura 
sudică, s-a adăugat un pridvor închis din zidărie de cărămidă. Cele cinci vechi ferestre ale bisericii, prezintă 
toate ancadramentele din piatră traforată. Vechiul ancadrament de piatră al intrării iniţia~, a fost mutat de pe 
fostul zid vestic, pe latura sudică a zidului noului pronaos odată cu construirea acestuia. 

Având în vedere valoarea istorică şi arhitecturală deosebită a bisericii, precum şi actuala stare de 
deteriorare în care ea se află, se impun cu necesitate urgente lucrări de consolidare şi restaurare. Pentru 
datarea corectă a bisericii şi a etapelor ei constructive, înainte de orice altă intervenţie, în vara anului 1994 
am început cercetarea arheologică cu sprijinul financiar al credincioşilor parohiei. Au fost practicate 3 
secţiuni, toate în exteriorul bisericii. \) . 

S1=10 x 2 m, cu latura nordică perpendiculară pe mijlocul laturii estice a absidei altarului, latura sudică 
căzând pe contrafortul adosat laturii de S-E a absidei. S2=5 x 2 m, perpendiculară pe latura de N a absidei, 
între umerii altarului şi contrafortul adosat pe aceeaşi latură. S3=3 x 2,50 m, la sud de S1, laturile sale lungi 
fiind p~rpendiculare pe zidul estic al pridvorului. v 

ln toate cele 3 secţiuni au fost descoperite un număr de 38 morminte, majoritatea dintre ele având 
inventar (monede, inele, verighete, precum şi unele accesorii de la îmbrăcămintea defuncţilor). Toţi morţii au 
fost depuşi în sicrie de lemn. Adâncimile gropilor de înmormîntare variază între -1, 1 O m şi -1,90 m. Vechimea 
mormintelor s-a putut uşor constata după monedele găsite în ele. Cele mai vechi sunt emisiuni ale regilor 
maghiari Matia Corvinul şi Ludovic li, iar cele mai noi aparţin epocii lui Francisc I (1792-1835). Cel mai vechi 
mormânt depistat (M12), cu monedă de la Matia Corvinul, situat lângă latura S-E a absidei altarului şi care 
aparţine primelor înmormântări din jurul bisericii, ne face, încă din această fază intermediară a cercetării, să 
datăm construcţia în cea de a doua parte a veacului al XV-iea. Viitoarea cercetare din interiorul bisericii, 
poate să aducă unele completări la ceea ce se ştie până acum, însă nu credem că poate schimba în mod 
radical datarea propusă. -J 

· 28. CILIC-DERE, jud. Tulcea; Gavrilă Simion, I.C.E.M. TulceaJ 

Cercetările în sta~unea de pe valea Cilicului au continuat în ambele sectoare: aşezare şi necropolă, 
ultimul rămânând a fi finalizat în 1995. Săpăturile în aşezare s-au executat pe o suprafaţă de 350 mp, 
repartizată în patru secţiuni. Pentru cunoaşterea organizării habitatului, săpătura efectuată are o importanţă 
deosebită prin însăşi amplasarea ei în topografia aşezării, urmărindu-se prin realizarea ljr, atât suprafaţa 
ocupată de locuinţe, cât şi eventualele intervenţii pentru realizarea unui sistem de fortificaţii. 
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Stratigrafia obţinută prin realizarea celor 4 secţiuni ne-a confirmat în continuare situaţia depunerilor, 
grosimea şi aglomeraţia materialului arheologic în nivelul de cultură, grupajul şi densitatea locuinţelor, ca şi a 
gropilor menajere în arealul ocupat de habitat. Din acest punct de vedere, situaţia descoperirilor se rezumă la 
următoarele date generale: grosimea depunerilor de pământ măsoară 40 cm şi este aceeaşi ca în celelalte 
suprafeţe săpate, iar a nivelului de cultură de 40-50 cm, exceptând unele gropi care ajung la o adâncime de 
1,5-2 m faţă de nivelul de călcare antic. Numărul locuinţelor este redus şi se înscrie în tipul de semi-bordei, în 
formă rotunjită, cu stâlp central de susţinere, cu pereţii din ceamur, până la nivelul de călcare antic. Materialul 
arheologic descoperit în niveluul de cultură şi mai ales pe podeaua şi-n umplutura locuinţelor, este alcătuit din 
fragamente de la vase ceramice şi câteva unelte: fusaiole, fragmente de săbii, cuţite etc. Deosebit de 
interesant pentru studiul aşezării este materialul ceramic, care, după tehnica de execuţie, după formă şi 
ornamentică se împarte în următoarele: - ceramică lucrată cu mâna care păstrează tradiţia perioadei 
Hallstatt-ului mijlociu: lustru şi forme; - ceramică fină caracteristică Hallstatt-ului târziu, prin tehnică, prin 
compoziţia pastei, lustru şi angobă, prin formă şi decor. Domină vasele tip sac, de format mare şi decorate cu 
benzi alveolate; - ceramică grosieră de la vase de format mic; - ceramică de import, lucrată la roată. Seria se 
ilustrează prin amfore, vase de culoare gri, trecute printr-o baie de slip, cunoscute ca ''vase de bucătărie" . L-----

29. CIOCÂL TENI~. Moldova; Alexandru Levinschi, Institutul de Arheologie, Chişinău 
În ultimele două decenii în silvostepa Moldovei au fost efectuate cercetări arheologice în trei necropole 

plane, atribuite purtătorilor culturii Sântana de Mureş-Cerneahov, toate datate, cu precădere, spre mijlocul şi 
în a doua jumătate a sec. IV p.Chr. Este vorba de complexele funerare de la Chişcăreni (Lazo)-Sângerei, 
· Brăviceni şi Ciocâlteni-Orhei, primul monument fiind plasat pe Ciulucul de Mijloc, afluent al Răutului, iar 
celelalte două în lunca Răutului, J · 

Necropola Ciocâlteni, cercetată în anii 1990, 1992-1993, atrage atenţia prin poziţia sa deosebită, fiind 
plasată în lunca inundabilă a râului, care a fost desecată prin anii 60. Lucrările de desecare au afectat şi 
vestigiile în cauză, o bună parte a suprafeţei fiind întretăiată de canalele de desecare ori suprapusă de digul 
lacului artificial de acumulare şi irigareWe parcursul a trei campanii arheologice în incinta necropolei a fost 
dezvelită o suprafaţă de 860 m pătraţi, fiind cercetate 67 complexe funerare şi câteva gropi menajere, ce 
aparţin aşezării corespunzătoare, documentate în imediata apropierevNecropola este birituală, cuprinzând 
atât morminte de incineraţie - 14 complexe, cât şi de înhumaţie - restul de 53 complexe. Incineraţiile, ca 
regulă, cu puţine ori foarte puţine oase calcinate, includ atât complexe cu resturile rugului funerar depuse 
direct în groapă, cât şi aşezate în urnă, acoperită uneori cu capac. În toate cazurile ceramica este arsă 
secundar, iar piesele poartă urme evidente de trecere prin foc. Inventarul este foarte sărăcăcios, cu excepţia 
mormântului 47, cu două fibule-perechi cu picior înfăşurat, un cercel din sârmă de bronz, o fusaiolă şi trei 
mărgele, depuse într-un fund de vas. Se mai impune o observaţie, că urY.ele, la momentul descoperirii crează 
impresia unor forme întregi, iar la restaurare au multe părţi lipsă.VMormintele de înhumaţie predomină 
numeric în partea de nord a necropolei şi domină în cea de sud. 40 din cele 53 de morminte identificate au 
fost parţial ori complet răvăşite în antichitate, majoritatea gropilor fiind orientate N-S. Defuncţii, de regulă, 
erau înmormântaţi în gropi simple, rectangulare, ca excepţie, semnalăm groapa cu praguri şi groapa cu nişă, 
etc. Poziţia predominantă a scheletelor este "culcat pe spate" cu mâinile şi picioarele întinse; excepţiile sunt 
reprezentate prin poziţia picioarelor "în romb", poziţia chircită, diverse poziţii ale mâinilor. Deseori, defunctul 
era aşezat în apropierea laturii de vest a gropii, rareori, era depus peste vasele cu ofrande. Inventarul este 
destul de sărăcăciosJMai frecvent sunt întâlniţi pieptenii de os, cataramele de fier ori bronz, rareori, apare 
câte o fibulă de fier ori bronz, pahare de sticlă etc. Materialul ceramic cuprinde vase din: ceramică cenuşie 
fină şi zgrunţuroasă, ceramică cărămizie romană şi un singur vas grosier. Materialele descoperite ne permit o 
încadrare preventivă a necropolei în al doilea şi al treilea sfert al sec. IV p.Chr. Cât priveşte locul necropolei 
Ciocâlteni printre vestigiile sincrone din silvostepă, este greu de stabilit. Fiecare din cele trei necropole 
posedă trăsăturile sale individuale destul de evidente, chiar în pofida faptului că Ciocâlteni şi Brăviceni se află 
la numai 1 O km unul de altul. Nu încape îndoială că deosebirile ar putea fi atât de ordin cronologic, cât şi 
desigur, de ordin etnic.J 

30. CIULNIŢA~d. Ialomiţa; Silvia Marinescu-Bâlcu, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti; 
Gheorghe Matei, Muzeul Judeţean Ialomiţa; Elena .Renţa, Oficiul pentru Patrimoniul Cultural Naţional Ialomiţa · 

Punctul în care s-au desfăşurat lucrările este amplasat pe terasa înaltă a râului Ialomiţa, la o distanţă 
de circa 2 km. Sud de municipiul Slobozia şi circa 1 km. Est de comuna Ciulniţa. Zona de interes arheologic a 
intrat în publicaţiile de specialitate în anii 1955-1957, când au fost făcute primele cercetări arheologice de 
suprafaţă care, în afară de cei 3 tumuli cunoscuţi, au contribuit la identificarea unei aşezări aparţinând culturii 
neolitice Boian, faza Giuleşti. V 

Suprafaţa propusă pentru cercetări arheologice de Muzeul Judeţean Ialomiţa constituie una din 
carierele de pământ pentru Autostrada transeuropeană N-S, tronson Bucureşti-Feteşti. v 
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Cu fondurile financiare puse la dispoziţia Muzeului Judeţean Ialomiţa de Societatea de Construcţii 
Hidrotehnice şi Comunicaţii S.A. Bragadiru, în anul 1994 au fost trasate 14 secţiuni, de dimensiuni diferite, 
orientate E-V, în funcţie de configuraţia actuală a terenului: S I: 113,85 m x 2 m; S li: 71,90 m x 2 m; S III: 
41,60 m x 2 m; S III bis: 30,20 m x 2 m; SIV: 60,10 m x 2 m; S V: 60,20 m x 2 m; S VI: 75,50 m x 2 m; S VII: 
76,80 m x 2 m; S VIII: 32,50 m x 2 m; S IX: 30,50 m x 2 m; S X: 28 m x 2 m; S XI: 26,15 m x 2 m; S XII: 24,20 
m x 2 m; S XIII: 11,70 m x 2 m; S XIV: 11,70 m x 2 m; şi două casete necesare pentru urmărirera 
complexelor (S I caseta A: 5,30 m x 2,50 m; S III caseta A: 5,20 m x 2 m).\J 

Stratjgrafja: Datorită escavărilor de pământ începute de constructor anterior începerii cercetărilor 
arheologice, d<?ar pe secţiunea nr. I, spre marginea terasei, pe o lungime de 33,85 m, s-a mai putut obţine un 
profil complet. I!} toate celelalte secţiuni s-a apreciat că decapările de pământ pentru şosea au atins grosimea 
de circa 1 m. Intre cotele O m şi -0,60-0,70 m, în stratul de pământ cenuşiu-negricios-granulos, au fost 
descoperite câteva aşchii de silex cafeniu şi cenuşiu-cafeniu şi un singur fragment ceramic provenind de la o 
cană cu fund inelar din pastă de bună calitate, cenuşie, lucrată la roată . Stratul de pământ cenuşiu-negricios
granulos suprapune un strat de pământ cenuşiu-granulos, gros de circa 0,25 m -0,30 mJ Nici în strat şi nici în 
groapă, care se adâncea de la baza sa, nu au fost descoperite materiale arheologice. 

Cel de-al doilea nivel suprapune la rândul său, un strat de pământ castaniu-cenuşiu, cu o grosime 
variind între 0,40 m la marginea terasei şi O şi O, 70 m-0,80 m, spre interiorul terasei, unde au fost descoperite 
materiale specifice culturii Boian, faza Giuleşti. J 

Complexele aparţinând1acestui din urmă nivel se adâncesc în pământul galben-nisipos-lutos, steril din 
punct de vedere arheologic.✓ 

I. AŞEZARE BOIAN. FAZA GIULEŞTI. Locuinţe şi gropi. Locuinţa de suprafaţă (L I). Deşi serios 
afectată de lucrările de excavare de pământ pentru şosea, au fost descoperite şi cercetate resturile unei 
locuinţe de suprafaţă. de formă drerptunghiulară, orientată N-S, cu laturile aproximate la 11 m x 8 m. De la 
pereţii locuinţei s-a păstrat o mare c;:antitate de chirpic având în compoziţie pleava, iar multe din bucăţi 
păstrează impresiuni de nuia. Nu au fost desccoperite gropi de par şi nici resturi de podea. v 

Bordeiul Nr. 1 (B1 ). Orientarea V-E; forma dreptunghiulară cu colţuri rotunjite şi laturile de 5 m x 3 m. 
Bordeiul nr. 2 (B2). Forma pătrată cu colţurile rotunjite şi laturile de 3,5 m x 3,5 m. 
Bordeiul nr. 3 (B3). Orientare N-S, forma dreptunghiulară cu colţurile rotunjite şi laturile de 8 m x 4,5 m. 
Bordeiul nr. 4 (B4). Orientare N-S, cu o latură de 7 m, în curs de cercetare. 
Bordeiul nr. 5 (B5). În curs de cercetare. 
GROPILE. Pe suprafaţa cercetată din aşezarea Boian, faza Giuleşti, au fost descoperite câteva gropi, 

având forma ovală şi rotundă cu dimensiunile variind între 0,40 m şi 1,50 m. 
Inventarul arheologic descoperit în aşezarea Boian:"~. Ceramica a). Vase lucrate din pastă cu cioburi 

pisate în compoziţie: vase mari tronconice, decor geometric excizat, încrustate cu pastă albă; borcane cu 
pereţii arcuiţi, brâu alveolat imediat sub margine şi proeminenţe conice grupate câte două; tăvi scunde, 
rotunde; capace. v 

b). Vase lucrate din pastă de bună calitate: vase cu corp globular şi gât cilindric; pahare; castroane; 
fructiere. Specific acestei categorii este decorarea părţilor superioare cu caneluri foarte fine, orizontale sau 
oblice, iar unele din pahare prezintă mici crestături pe margine. 

2. Obiecte din piatră,\§ilex şi os: râşn:ţe şi fragmente de râşniţe din piatră; topoare plate din piatră; 
dăltiţe din piatră; percutoare din silex; lame din silex; răzuitoare din silex; aşchii de silex

1 
rezultate în urma 

prelucrării; 5 mânere din os cu decor incizat sub formă de cercuri paralele; spatula din os. -J 

li. Din cei 3 tumuli de pe suprafaţa carierei de pământ, unul a fost distrus în totalitate (111), iar unul în 
proporţie de circa 60 %. S-a executat reconstituirea grafică cu ajutorul unui plan din anul 1970.v' 

Tumulul nr, 2 - în curs de cercetare: M 19 - mormânt de înhumaţie, orientare S-N, defunctul a fost 
aşezat pe spate, mâinile întinse pe lânf~ă corp, picioarele drepte, ocru pe craniu, fără inventar. M 20 -
mormânt de înhumaţie, orientare E-V, dHfunctul a fost aşezat pe spate, mâinile pe lângă corp, picioarele 
îndoite pe dreapta, ocru pe schelet, amenajare cu lemn, fără inventar. M 21 - mormânt de înhumaţie, 
orinetare E-V, defunctul aşezat pe spate, mâinile pe lângă corp, picioarele îndoite în sus, ocru pe tot 
scheletul, amenajare cu lemn, fără inventar. M 22 - mormânt de înhumaţie, orientare N-S, defunctul aşezat 
pe spate, mâinile îndoite din cot cu palmele aduse pe abdomen, picioarele drepte, ocru pe tot scheletul, 
amenajare cu lemn, fără inventar. M 23 - mormânt de înhumaţie, orientare V-E, stare precară de conservare, 
fără inventar. M 24 - mormânt de înhumaţie, orientare NE-SV, defunctul aşezat pe spate, mâinile pe lângă 
corp, picioarele adunate moderat pe dreapta, ocru pe tot scheletul, fără inventar. M 26 - mormânt de 
înhumaţie, orientare E-V chircit pe partea stângă, fără inventar. M 27 - mormânt de înhumaţie, orientare S-V
NE, chircit pe partea dreaptă, fără inventar. M 32 - mormânt de înhumaţie, se mji păstrează doar bazinul şi 
picioarele îndoite, inventar topor din piatră cu gaură de înmănuşare transversală. 

Tumulul nr. 3: M 5 - mormânt de înhumaţie, orientate N-S, chircit pe partea dreaptă, fără inventar. M 6 
- mormânt de înhumaţie, orientare S-N, defunctul aşezat pe spate, mâinile pe lângă corp, picioarele adunate 
pe stânga, ocru pe craniu, fără inventar. M 7 - mormânt de înhumaţie, orientare N-S, defunctul aşezat pe 
spate, mâna stângă pe lângă corp, mâna dreaptă îndoită din cot cu palma adusă pe torace, picioarele îndoite 
pe stânga, fără inventar. M 8 - mormânt de înhumaţie, orientare SE-NV, chiricit pe partea dreaptă, fără 
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inventar. M 11 - mormânt de înhumaţie, orientare S-N, chircit pe partea stângă, fără inventar. M 12 - mormânt 
de înhumaţie , orientare V-E, craniul deranjat contemporan, mâinile îndoite din cot şi palmele petrecute peste 
abdomen, picioarele îndoite pe dreapta, fără inventar. v-

ili. Morminte de înhumatie sec .. 11-111: M 1 - mormânt dublu de înhumaţie, orientare N-S; M 1 A - bărbat 
aşezat pe spate, mâinile pe lângă corp, picioarele drepte, inventar 2 catarame din bronz de la încăltăminte. M 
1 B - Femeie aşezată pe spate, mâinile pe lângă corp, picioarele drepte, inventar mărgele la gât, mâini şi 
picioare, o oglindă, o piesă din bronz, fibula din fier, fusaiolă, vas de mici dimensiuni. M 2 - mormânt de 
înhumaţie, orientare N-S, copil aşezat pe spate, mâinile pe lângă corp, picioarele drepte, inventar vas cu 
capac aşezat culcat peste genunchi. M 3 - mormânt de înhumaţie, orientare N-S, adult aşezat pe spate, 
mâinile pe lângă corp, picioarele drepte, inventar cuţit din fier lângă palma dreaptă şi un vas de mici 
dimensiuni sub omoplatul drept. M 4 - mormânt de înhumaţie, orientare N-S, copil aşezat pe spate, mâinile 
pe lângă corp, picioarele drepte, inventar fibulă din bronz şi un vas de mici dimensiuni fragmentar, deranjat 
contemporan. M 1 O - mormânt de înhumaţie, orientare E-V, defunctul aşezat pe spate, mâinile pe lângă corp, 
picioarele drepte, inventar vas de mici dimensiuni lângă omoplatul drept (spart contemporan). M 18 -
mormânt de înhumaţie, orientare N-S, defunctul aşezat pe spate, mâinile pe lângă corp, picioarele drepte, 
inventar mărgele la gât, un cercel la urechea stângă, cană la picioare. M 28 - mormânt de înhumaţie orientare 
V-E, deranjat contemporan, inventar mărgele. V 

31. CLADOVA, judeţul Arad (campaniile 1993-1994); V. Boroneanţ, M.I.A.M.B.; P. Hurezan, P. Hugel, Muzeul 
Judeţean Arad 

Campaniile 1993-1994 qe la Cladova - "Dealul Carierei" au avut ca principale obiective secţionarea 
valului de pământ pe latura de nord a fortificaţie,, precum şi extinderea săpăturilor în zona centrală a sitului. 
Valul de pământ încă se mai păstrează pe o înălţime de cca. 2,5 m şi o lăţime de 20 m. În zona cercetată, 
lucrările de fortificare au suprapus o locuinţă hallstattiană, semiadâncită, situată în buza pantei naturale. 
Primele lucrări de fortificare datează din epoca dacică (sec. li a.Chr.} perioadă în care panta a fost înălţată. 
Din această fază se păstrează doar miezul unui val întărit cu bolovani. Peste acesta s-a ridicat un val din 
pământ bătut în jurul unui schelet de bârne databil în sec. X-XII (analogie evidentă cu Vladimirescu). În 
partea exterioară a valului pot fi precizate puternice urme de arsură care indică o distrugere violentă. Într-o 
fază ulterioară distrugerii în panta dinspre interiorul fortificaţiei a fost tăiată o locuinţă a cărei podea de chirpic 
s-a aşezat peste un "pat'' de fragmente ceramice dintre care unele au marcă de olar. În ultima fază, valul a 
fost supraînălţat şi lăţit "înghiţindu-l" pe cel din faza anterioară, inclusiv locuinţa menţionată. Vechiul schelet 
de bârne a fost dezafectat. O monedă de la 1172, descoperită în mantaua valului, asigură un terminus post 
quem pentru datarea acestei faze. 

În zona centrală a promontoriului au fost depistate două ateliere-locuinţă, resp. Loc.at. 4 (3,50 x 6,70 
m) şi la 12 m sud de aceasta Loc.at. 5 (3,50 x 5,50 m). Ambele sunt adâncite în pământ, resp. stâncă, cu 
cca. 1 m faţă de nivelul de călcare din epocă. Din bogatul material arheologic recoltat (ceramică, arme şi 
unelte din fier, piese de harnaşament, podoabe din argint, bronz şi os) reţine atenţia în mod deosebit un inel 
sigilar din argint, cu motivul florii de crin, anepigraf, descoperit în Loc.at. 4. Analogiile din zonă îl plasează din 
punct de vedere cronologic la începutul sec. XIII, perioadă din care datează şi complexul manufacturier. 

În partea central-sudică a sitului au fost reluate cercetările asupra clădirii de piatră şi a cimitirelor ce o 
înconjoară. Construcţia, ale cărei ruine s-au păstrat până astăzi, suprapune amprente de ziduri scoase 
aparţinătoare unei clădiri cu un plan şi dintr-o epocă neprecizabile încă, precum şi un strat răvăşit de 
dărâmătură din care provin cărămizi romane cu ştampilele coh. li Flavia Commagenorum şi Leg. XIII Gemina. 

În diferitele faze de existenţă, clădirea şi-a schimbat atât planul, cât şi funcţionalitatea. Astfel, unei 
construcţii de piatră cu plan pătrat (13,50 x 7,50 m) i s-au adăugat o absidă semicirculară, largă, spre răsărit 
şi un zid despărţitor în interior care delimitează un mic pronaos (lat de 2 m), astfel rezultând planul unei 
biserici (18 x 7,5 m din interiorul zidurilor de incintă) . Diferitele adăugiri se deosebesc de structurile iniţiale, cu 
care de altfel nici nu se tes, atât prin tehnica de construcţie, cât şi prin lăţimea zidirii. Intrarea, situată pe 
latura de vest, a fost la râ~dul ei înălţată cu 25 cm. În faza finală s-a revenit la planul pătrat prin dezafectarea 
absidei. 

Cele 52 de morminte (M 99-151) descoperite în jurul clădirii aparţin de trei cimitire suprapuse. Primul 
cimitir cuprinde cel mai mare număr de morminte, adulţi de ambele sexe şi copii, el putând fi datat pe bază de 
monede şi inventar la sfârşitul sec. XI şi începutul sec. XII. Peste un şir de morminte ale acestui cimitir a fost 
construită incinta de vest a primei clădiri de piatră. Al doilea cimitir, contemporan cu faza a doua a clădirii 
(biserică) include exclusiv morminte de bărbaţi databile, pe bază de monedă, la sfârşitul sec. XIII şi sec. XIV. 
Ultimul cimitir, însumând cel mai redus număr de morminte, toate înhumări în sicriu, este contemporan cu 
ultima fază a clădirii (sec.XV-XVI) . 
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32. CLUJ-NAPOCA, jud. Cluj 

A. PIAŢA UNIRll ! Dorin Alicu, Ştefan Matei, Petre lambor, Emilian Bota, Ioana Hica, Muzeul National 
de Istorie a Transilvaniei · 

S1 trasat pe latura de Sud-Est a Pieţii Unirii a fost deschis în data de 3 august 1994, are o lungime de 
30 m şi o lăţime de 4 m. ✓ 

În această secţiune la -2,30 m apar două ziduri paralele cu o structură foarte proastă alcătuită din 
pietre de râu şi carieră legate cu mortar. Din dărâmăturile primului zid provine un capitel, aceste ziduri fiind 
probabil urmele unor portice din ultima fa.Lă romană. Pe această dărâmătură s-a descoperit ceramică databilă 
în secolele IV-VI p.Chr. V 

Anterior acestor ziduri, la -2,70 m, a apărut o clădire romană. A fost surprinsă latura de vest, cu 
dimensiunile interioare pe direcţia Nord-Sud de 5 m; ea marchează a doua fază de construcţie în piatrăV 

Prima fază este reprezentată de o clădire la care a fost surprinsă în totalitat-e doar latura de vest, cu o 
lungime interioară (N-S) de 5,60 m. Aceasta apare la -3,20 m. Ea funcţionează concomitent cu o anexă de 
lemn care a fost distrusă violent printr-un incendiu la un moment dat. v 

Înaintea acestor construcţii romane din piatră avem .o fază de lemn prezentă prin amprenta unei bârne 
şi a unor urme de stâlp. v 

În partea de nord a secţiunii, de la metrul O până la metrul 4,50, avem un şanţ de apărare în formă de 
V. Şanţul începe la -3,80 m şi merge până la -5,60 m. v 

Deasupra nivelelor romane apar straturi de locuire medievală. La -1,40 m a apărut temelia din piatră a 
peretelui din nord a unei clădiri medievale. Peretele estic are ductul pieziş faţă de profilul secţiunii. Clădirea 
avea o formă rectangulară cu dimensiunea pe axa Nord-Sud de 6,25 m în interior. În partea de nord a 
construcţiei, la -1,60 m se găseşte un pavaj din fragmente mărunte din gresie şi calcar. J 

B. STRADA VICTOR DELEU!sorin Cocis, Adela Paki, Valentin Voisan, Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei 

S-a continuat cercetarea zonelor de Sud-Est şi Nord-Vest a suprafeţei A. V 
Ca şi în anii precedenţi, stratele inferioare, neolitic şi Hallstatt, nu au putut fi cercetate datorită nivelului 

ridicat al pânzei freatice. V 
În urma cercetărilor din anul 1994 s-au putut trage următoarele concluzii i-,Există trei faze de lemn puse 

în evidenţă prin: 1. Un nivel de cuptoare şi vetre; 2. Construcţii (locuinţe) de lemn; 3. Construcţii de lemn. v 
Nu există urme de construcţii militare, ceea ce conduce spre ideea existenţei în această zonă a unui 

vicus. Cronologic prima fază aparţine colonizării traianice (pe baza materialului norico-pannonic), a doua 
perioadei Traian-Hadrian, iar a treia este hadrianică. Primele două sunt cu siguranţă aparţinătoare vicusului, 
a treia fază este, probabil, deja municipală. ✓ 

Construcţiile de piatră (care le suprapun pe cele de lemn), relativ bine păstrate, dovedesc existenţa a 
două clădiri dintr-o insula. În clădirea C1 au fost dezvelite patru camere iar în clădirea C2 tot patru camere, 
unele cu instalaţii de hipocaust. Construcţiile din piatră aveau cel puţin două faze, fiecare dintre ele având 
câte o etapă de refacere. Materialul arheologic este deosebit de bogat (fibule, manete, ceramică, obiecte de 
os, fier, bronz). Nivelul roman este suprapus de o locuire de sec. XI-XII, respectiv de sec. XIII-XV. J 

C. BULEVARDUL EROILOR.\.§orin Cocis, Valentin Voisan, Viorica Rusu-Bolindeţ, Muzeul Naţional de 
Istorie a Transilvaniei 

Construirea Monumentului Memorandiştilor a necesitat săpături de salvare, efectuate în perioada 5 
ianuarie - 25 mai 1994. În urma investigaţiei arheologice au fost delimitate mai multe nivele de locuire: 
medieval, roman, Hallstatt, neolitic. J 

Nivelul de locuire roman, de cca. 1,50 m grosime, are mai multe faze dintre care, se distinge primul 
nivel unde a fost descoperit, aproape intact, un atelier de prelucrare a fibulelor, caz singular pe aria întregului 
Imperiu. Acesta se compune dintr-o construcţie de lemn cu trei cuptoare de topit bronzul, 6000 fragmente de 
tipare de lut, 70 de creuzete, 20 de fibule în diferite stadii de prelucrare, unelte, ceramică etc. Atelierul poate 
fi datat în epoca Traian-Hadrian. J 

D. PIAŢA MUZEULUI! Mihai Bădău-Witenberger, Victor Popa, Sorin Bulzan, Muzeul Naţional de Istorie 
a Transilvaniei 

Săpăturile au vizat extinderea zonei cercetate în anii precedenţi (casetele 1 şi 2). Ca urmare, acestea 
au fost prelungite spre est printr-o nouă casetă, nr.5, cu dimensiunile de 7,5 x 5,0 m. În paralel s-au deschis 
două noi casete situate în sectorul estic al spaţiului verde din scuar. Prima casetă, nr.3, are dimensiunile de 
8,0 x 7,0 m şi a fost cercetată până la nivelul fazei de lemn a aşezării romane. Cea de-a doua, caseta nr.4, 
are dimensiunile de 5,0 x 5,0 m, cercetarea sa urmând să continue.✓ 
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Caseta nr.5 a relevat extinderea clădirii cu paviment surprinsă de cercetările precedente, printr-o nouă 
încăpere prevăzută, de asemenea, cu o podea pavată cu elemente ceramice. Caseta nr.4 a relevat o 
încăpere a clădirii romane, prevăzută cu instalaţie de încălzire. În caseta nr.5 s-a ajuns la un nivel aparţinând, 
probabil sec. XI-XII, nivel care desfiintează zidurile romane. l/ 

În paralel s-au efectuat lucră~i de restaurare-conservare care au vizat sectorul încăperii cu paviment 
surprinsă anii precedenţi. \..../ 

33. COPĂCENI, "LA MOARĂ", jud. Cluj; Mihai Rotea, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei V 

S-a continuat investigarea sectorului A din cadrul sitului. Au fost identificate platformele suprapuse a 
încă două locuinţe de suprafaţă (numărul total al acestora ridicându-se la 6). Şi acestea sunt păstrate parţial 
(L 5, aflată la baza nivelului superior, are dimensiunile de 1,50 x 0,80 m iar L 6, aflată la baza nivelului 
inferior, are dimensiunile de 2, 1 O x 0,96 m.). Absenţa cvasitotală a chirpiciului şi prezenţa unei cantităţi mari 
de cenuşă şi cărbune pe podeaua locuinţelor ne determină să apreciem că atât pereţii, cât şi acoperişul erau 
prioritar realizate din nuiele, stuf şi/sau paie. J 

Ceramica descoperită păstrează caracteristicile de acum cunoscute, ale acestei grupe culturale 
specifice celei de a li-a etape a bronzului târziu : decor simplist (brâie simple ori crestate, incizii extrem de 
rare, butoni mici conici, barbotinarea părţii inferioare a recipientelor, impresiuni circulare, impresiuni şnurate), 
ornarea cu precăderea marginei manşetate şi a umărului vaselor, forme cu gât înalt şi partea inferioară 
scundă.v 

34. COSTEŞTI, R. Moldova; N. _Ţelnov, T. Reaboi, Institutul de Arheologie Chişinău 

În campania a lui 993 aCfc:~t~~te săpături arheologice de salvare a unui monument din sec. 
XIV de la Costeşti, r-n laloveni, Republica Moldova. Suprafaţa aşezării este de 450 ha. Pe parcursul 
lucrărilor au fost stu I e o locuinţă de suprafaţă, un cuptor pentru arderea articolelor de olărie, 3 varniţe, 
colectându-se numeroase fragmente de oale, ulcioare, străchini, capace ş.a. categorii de vase, cât şi obiecte 
din fier, bronz, os, monede djucide din sec. XIV ş.a. J 

Locuinţa de suprafată avea o temelie din piatră neprelucrată cu lăţimea de 50 cm. Podeaua era 
amenajată din pietre plate. ln locuinţă s-a găsit un pat din cărămidă arsă, în interiorul căruia se aflau canale 
("kane") pentru încălzit. Asemenea construcţii de încălzire au analogii în oraşele Hoardei de Aur de pe Volga. 
Cuptorul pentru arderea cărămizilor sau a tuburilor ceramice pentru apeducte avea înălţimea de circa 2 m 
fiind construit în formă de cupolă. Pereţii, ridicaţi din cărămidă arsă şi brută cât şi din pietre neprelucrate, 
aveau grosimea de 80 cm. Vatra era amenajată din pietre plate, bolta fiind ridicată din cărămizi arse. 
Cuptoarele pentru arderea varului aveau diametru de 2 m şi erau adâncite în sol până la -1, 70 m. Într-unul 
din ele a fost găsit un schelet uman, alte două fiind umplute cu piatră de var nears. Toate acestea, cât şi 
evidenţierea în alte zone a locuinţelor distruse prin foc şi descoperirea oaselor umane confirmă întreruperea 
violentă a vieţii în oraş . Sortimentul variat al vaselor mărturiseşte o producţie ceramică dezvoltată. Un interes 
aparte îl prezintă descoperirea monedelor care permit a urmărirea legăturilor comerciale, cât şi datarea 
monumentului. J 

În afară de acestea, pe parcursul lucrărilor au fost precizate limitele aşezării, fiind determinate zonele 
de perspectivă pentru investigaţiile viitoare, cât şi zonele ce se deteriorează natural sau prin lucrări de 
construcţii. J 

Ni se pare destul de semnificativă descoperirea în cadrul investigaţiilor sitului în partea lui de sud-est a 
unei aşezări a culturii balcano-dunăreană. Depistarea acestei aşezări ar permite, în cazul continuării 
cercetărilor din zonă să fie rezolvate cele mai actuale şi mai discutate probleme a arheologiei şi istoriei 
Moldovei.J 

Săpăturile de salvare din anul 1993 la aşezarea medievală Costeşti indică importanţa acestui sit pentru 
studierea istoriei Moldovei din sec. XIV şi scot în evidenţă necesitatea unei studieri ample a lui ţinând seama 
de pericolul distrugerilor din zonă. J · 

35. COŞĂUŢI, R. Moldova; Ilie Borziac, Institutul de Arheologie Chişinău V 

Cercetările la staţiunea din paleoliticul superior cu mai multe niveluri de locuire Coş~uţi, situată în 
lunca Nistrului, au început în 1981 şi au continuat cu unele mici întreruperi până în anul 1991. ln 1992 - 1993 
din lipsa mijloacelor financiare lucrările temporar au fost abandonate. Începând cu 1994, în colectivul de 
cercetare al staţiunii au fost incluşi şi cercetători din Europa Occidentală, care au susţinut financiar reluarea 
investigaţiilor. La lucrări, în prima etapă, au participat P. Haezaerts (Institutul Regal de Ştiinţe Naturale din 
Belgia, geologie, sedimentologie, paleogeografie), Marcel Otte (arheologia generală a paleoliticului, tipologie), 
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Pier Noiret (tipologie, planigrafie), 1.8. Lopes (paleofauna), F. Damblon (cronometrie şi carpologie) , alţi 
cercetători de la Universitatea din Liege (Belgia). v 

Obiectivele cercetărilor de teren din anul 1994 au constat în cercetări geologice, cu precădere în 
domeniul sedimentologiei şi microstratigrafiei depunerilor pe locul staţiunii, colectarea probelor pentru 
determinarea structurii sedimentelor, radiometrie, carpologie, cercetarea pe suprafeţe restrânse a nivelelor 
inferioare de locuire (6a, 6b, 6c, 6d, 7, 8, 9 şi 1 O) pentru a capta informaţii privind conţinutul şi structura lor, 
noi materiale arheologice şi paleontologice. \/ 

Pe parcursul lunii mai au fost efectuate următoarele lucrări : 1. A fost dezvelită din nou secţiunea 
depunerilor pe locul staţiunii de la suprafaţă până la adâncimea de 15, 70 m, utilizându-se metoda de 
suprapunere a secvenţelor stratigrafice în diferitele sectoare ale staţiunii. Pe baza acesteia a fost din nou 
recitită sedimentologia depunerilor din cuaternarul superior de pe locul de amplasare a staţiunii. Au fost 
recoltate peste 200 mostre de materiale pentru determinarea structurii sedimentelor; 46 mostre de cărbune 
de lemn pentru datarea exactă, peste 70 mostre de cărbune de lemn pentru determinarea speciilor de arbori, 
alte mostre cu menire de a studia particularităţile fizico-chimice ale unor obiecte şi piese din nivelurile de 
locuire. Lucrările au fost îndeplinite de către P. Haezaerts şi F. Damblon (Institutul Regal de Ştiinţe Naturale 
din Belgia). 1 / 

2. A fost studiată o suprafaţă de 12 m pătraţi din perimetrul zonei investigată anterior, unde au fost 
cercetate nivelurile de locuire 6a, b, c, d, 7, 8. A fost confirmată stratigrafia anterior determinată; nivelurile de 
locuire erau destul de sărace în materiale. Totuşi, în procesul de sondare şi curăţire a secvenţelor au fost 
obţinute materiale arhelogice interesante: 4 vârfuri de lance din os şi fildeş, unelte din silex şi gresie, resturi 
faunistice. Se impun, prin importanţa lor, două piese de artă paleolitică, descoperite respectiv în nivelul 5 şi 7 
de locuire. Prima reprezintă un fragment de "săpăligă" din corn de ren polar cu ornament liniar incizat, a 
doua, · o galetă de râu din gresie devonica cu ornament incizat pe ambele părţi. Cercetări efectuate de S. 
Covalenco, I. Lopes Baion, P. Noiret, T. ObadatJ 

3. Cercetările paleografice şi geologice au fost făcute de C. Mihăilescu, cercetări care s-au axat în 
special pe geologia generală a cuaternarului din zonă, pe procesul de formare a teraselor şi a altor forme de 
landsaft din zona amplasării staţiunii. J 

4. Au fost prelucrate cercetările privind moluştele terestre din cuaternarul superior, care sunt un 
indicator excelent al schimbărilor în clima şi mediul limitrof. (A. Prepeliţa). J 

Totodată, au fost recoltate mostre pentru finalizarea studiului palinologic a secvenţei de la nivelul 6d 
până la baza secţiunii, de către C. Mihăilescu. v 

Astfel, cercetările din staţiunea Cosăuţi, una dintre cele mai importante din paleoliticul superior din 
spaţiul românesc şi din Europa, vin să completeze datele căpătate anterior, şi care în ansamblu, vor sta la 
baza unei lucrări comune de sinteză, asupra staţiunii şi a gravettianului tardiv la est de Carpaţi. ,.J 

36. COTNARI, jud. laşi; Marilena Florescu, Institutul de Arheologie laşi J 
Aşa cum s-a precizat cu prilejul prezentării rapoartelor de săpături din anii 1992-1993, reluarea 

săpăturilor din cetatea daco-getică "Cătălina" de la Cotnari, judeţul laşi, se impuneau în vederea clarificării şi 
completării observaţiilor stratigrafice făcute de către Adrian Florescu între anii 1967-1985. Potrivit datelor 
obţinute, autorul săpăturilor considera că cetatea daco-getică a luat fiinţă cu câteva decenii mai înainte de 
începutul sec. IV a.Chr., fapt de cţltfel confirmat şi completat cu noi materiale arheologice semnalate în cursul 
campaniilor din anii 1992-1993. -.J 

Cercetările din anul 1994, au avut ca scop terminarea cercetării în sectorul de SV al cetăţii, unde prin 
înălţarea unui mic val cu miez din piatră şi prin escarparea pantei au fost anihilate locuinţe de tip bordei, 
precum şi gropile folosite pentru depozitarea resturilor menajere, săpate în momentul stabilirii comunităţii 
tribale getice pe înălţimea "Cătălina". Este de asemenea, important să se menţioneze că în cursul campaniei 
din 1994, a putut fi surprins solul (cafeniu-deschis) corespunzător sfârşitului sec. IV a.Chr. şi începutul sec. III 
a.Chr., care acoperea uşor poalele valului. Această observaţie confirmă încă odată precizările făcute de către 
Adrian Florescu, potrivit cărora lucrările de fortificaţie ale cetăţii au avut loc la începutul sec. IV a.Chr., 
desfăşurându-se fie concomitent (în unele sectoare), fie cu un uşor decalaj de timp, având în vedere 
complexitatea sistemului de apărare al cetăţii de pe înălţimea "Cătălina". V 

De un deosebit interes sunt şi unele descoperiri de materiale provenind din zona situată în afara 
fortificaţiilor cetăţii (în sectorul de NV al acesteia) care atestă o nouă aşezare adiacentă a cetăţii ca şi aceea 
semnalată cu prilejul săpăturilor din anii 1982-1985 din zona marginală a satului Buhalniţa. v 

37. CRASNALEUCA, jud. Botoşani; Lidia Dascălu, Muzeul Judeţean Botoşani J 
Au continuat săpăturile în aşezarea de tip "cenuşar", aparţinând culturii Noua, de la Crasnaleuca, 

cercetările concentrându-se în jumătatea sudică a cenuşarului nr.1.,v 
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o 
Prin excavarea unei suprafeţe de aproximativ 1 efm pătraţi, s-au putut face observaţii importante 

privind limita cenuşarului în această zonă; stratigrafia orizontală şi verticală ; caracteristicile inventarului 
descoperit. Ca şi în campaniile precedente, şi în acest an au fost identificate "platforme" din lut (crud sau cu 
urme de arsură), delimitate una de alta prin suprafeţe mari pe care s-au păstrat urme de ardere intensă 
(cenuşă, cărbuni, "lipitură" arsă). v 

Nu au apărut complexe de locuire. Inventarul, foarte bogat, constă în: numeroase oase de animale, 
fragmente ceramice, câteva cuţite curbe din silex, ac din bronz, precum şi numeroase obiecte din os. În ceea 
ce priveşte ceramica, se remarcă prezenţa următoarelor forme: "ceaşca", lucrată din pastă de bună calitate, 
prevăzută cu torţi cu buton sau creastă; vasul-borcan, în mai multe variante, ornamentat cu brâu în relief 
(simplu, crestat, alveolat) şi, de obicei, cu şir de orificii (complet sau parţial perforate) dispuse deasupra 
brâului; vasul mic tronconic, cu pereţii drepţi sau uşor arcuiţi. De menţionat absenţa ornamentelor (cu 
excepţia brâului) . Pe baza materialului descoperit până în prezent, considerăm că cenuşarul nr.1 de la 
Crasnaleuca poate fi atribuit fazei a doua a culturii Noua (Noua li după A.C. Florescu).\/ 

38. CRISTEŞTl~ud. Mureş; D. Protase, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca; Nicoleta Man, Muzeul 
Judeţean Mureş; A. Husar, Institutul de Studii Socio-Umane, Târgu-Mureş 

După o întrerupere de aproape 20 de ani, în cunoscuta aşezare romană de pe malul Mureşului , s-au 
reluat săpăturile arheologice care s-au desfăşurat în zona sud-estică singura nederanjată în cursul timpului . 
Restul acestei mari aşezări a suferit distrugeri însemnate prin reamenajarea albiei râului Mureş şi a Pârâului 
Cocoş prin amplasarea şi extinderea Combinatului Chimic, precum şi prin construcţiile din satul actual. v 

Plasate în funcţie de această situaţie săpăturile noastre - limitate de mijloacele financiare - s-au redus 
în acest an la trei secţiuni. v . 

Secţiunea I (12 x 2 x 0,90 m.) orientată NV-SE a fost trasată în punctul situat la 500 m. distanţă de 
Combinat 50 m. faţă de drumul care lega satul Cristeşti de Mureşeni şi la 500 m. spre vest de linia ferată . S-a 
constatat un singur strat de cultură roman gros de 50-60 cm., care începe sub solul vegetal. Pământul virgin 
apare la 80-90 cm. adâncime. Locuinţe sau alte instalaţii nu s-au găsit. Materialul descoperit constă în cea 
mai mare parte din ceramică produsă la Cristeşti acesteia adăugându-i-se şi cioburi de vase terra sigillata de 
import. Demn de remarcat este un cap de teracotă reprezentând o divinitate romană produs probabil la 
Cristeşti. v 

Secţiunea li (15 x 1,50 x 1,20 m.(cu aceeaşi orientare, se găseşte la 300 m. de precedenta, spre 
Combinat. Între 0,50 şi 1,20 m., la diferite niveluri, s-a dat peste un drum (ulită), construit din piatră de râu, 
care străbătea aşezarea pe direcţiile NV-SE. În stratul de cultură roman s-au descoperit cioburi de vase roşii 
cenuşii fine şi brune zgrunţuroase, lame de cuţit, cuie de fier, o aplică de bronz şi un sestertius de la Hadrian. \/ 

Secţiunea III (1 O x 1 x 0,65 m.), orientată est-vest, a fost săpată la 50 m. spre vest de calea ferată şi 
paralelă cu aceasta. În interiorul ei, la adâncime de 40 cm. , s-a surprins podeaua unei locuinţe, podea făcută 
din cărămidă zdrobită, peste care s-au aşezat plăci de gresie şi cărămizi. Anumite resturi arată că locuinţa 
avea pereţi de lemn lutuiţi. Pe lângă multă ceramică romană obişnuită, aici s-au găsit o monedă de bronz a 
lui Traian şi un fragment dintr-o fibJ.Jlă de bronz din prima jumătate a secolului li. Şi în acest loc există un 
singur strat de cultură, cel roman. \) 

Materialele descoperite (monedele, fragmentul de fibulă) stau mărturie că cele trei secţiuni practicate 
se află într-o zonă din aşezare , amenajată încă în prima jumătate a secolului li. \/ 

39. CUPTOARE-"SFOGEA", jud. Caraş-Severin; Adriana Opinescu, Muzeul de Istorie, Reşiţa J 
Pătrunderea purtătorilor culturii Sălcuţa din Oltenia în Banat se face prin depresiunea Ogradena

Orşova, de aici existând fie posibilitatea deplasării de-a lungul Dunării, fie alternativa de a urma calea prin 
culoarul Timiş-Cerna. Accesul prin Valea Dunării este dificil, căci apariţia calcarului, de o parte şi de alta a 
golfului Dubova, a dus la îngustarea de la Cazanele Mari şi Cazanele Mici urmată, după o lărgire în aval de 
Greben, de un nou versant abrupt în zona strâmtorii Berzasca-Greben. Mormântul de la Lepenski Vir, ce a 
marcat cele mai timpurii urme ale eneoliticului din această zonă, rămâne un fenomen izolat ce pare a fi legat 
mai degrabă de staţiunea de la Băile Herculane sau de cele de acelaşi tip de pe Valea Timocului din 
Iugoslavia, decât de existenţa unor astfel de vestigii în Defileul Dunării de la Porţile de Fier. Această situaţie 
determină comunităţile Sălcuţa să se îndrepte spre culoarul Timiş-Cerna, având conformaţia unui graben ce 
separă cele două ramuri carpatice. El se compune din depresiunea colinară a Caransebeşului, separată de 
depresiunea Mehadica prin pasul Domaşnea sau Poarta Orientală ce urmează după cele două defilee ale 
Timişului de la Armeniş şi Teregova. v 

O altă cale urmată este cea de pe Valea Nerei, documentată prin descoperiri ale culturii Sălcuţa în 
peşterile din chei:Rolului, Dubova, Colţul Cătănii. Relieful accidentat şi condiţiile neprielnice au făcut ca 
această variantă să reprezinte mai degrabă o recunoaştere a zonei, căci locurile sunt sporadice, de scurtă 
durată, peşterile neoferind condiţii climatice favorabile pentru stabilizarea în timp a populaţiilor. Dacă Valea 
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Nerei este destul de uşor abandonată, culoarul Timiş-Cerna pare a fi mult mai mult pe placul sălcuţenilor. 
Astfel, pe dealul Sfogea, lângă satul Cuptoare, stratul de cultură est~ gros de aproape doi metri şi are mai 
multe nivele, ceea ce documentează o locuire întinsă şi îndelungată.\/ 

Aici există o asimilare a elementelor Tiszapolgar în manieră şi factură sălcuţeană. Aşezarea de la 
Cuptoare-"Sfogea" este încadrată în fazele Sălcuţa llb-llc. Ceramica are aspect mai moale, amestecul este 
cu nisip şi prezintă urme de slip, uneori lustruit. Ea este caracteristică nivelurilor superioare. Pe Sfogea există 
diferenţe între factura ceramicii din straturile inferioare şi cea din straturile superioare. O dată cu al doilea 
nivel de dărâmătură începe să se inverseze proporţia. Ceramica fină, dintr-o pastă bine aleasă de impurităţi, 
cu slip exterior gros, bine lustruit în interior şi exterior devine mai frecventă, comparativ cu cea lucrată mai 
puţin îngrijit, caracteristic locuirii mai noi. Predomină culorile cu nuanţe de la negru la cenuşiu închis şi mai rar 
întâlnite sunt cele negre-castanii. În general, în pasta ceramicii s-au amestecat bucăţele de calcar bine 
mărunţite şi uneori resturi organice arse (seminţe sau paie tocate).V 

Aşezarea de la Cuptoare documentează importuri de ceramică Tiszapolgar începând chiar cu locuirea 
cea mai timpurie, ilustrate prin vase tipice, cu pereţii subţiri, a căror pastă conţine mult nisip şi paiete de mică. 
De subliniat că a apărut şi în cadrul aşezării sălcuţene de aici ceramică ce foloseşte ca degresant scoica 
pisată, caracteristică pentru cultura Cernavodă I. J 

Evoluţia culturală în culoarul Timiş-Cerna documentează o intrepătrundere între comunităţile 
Tiszapolgar-Sălcuţa-Cernavodă I, angrenându-le într-un proces de uniformizare, formele de mixtură putându
se difuza cu uşurinţă pe spaţii întinse fiind mai uşor acceptate de populaţii diferite. Pe contactul direct între 
culturile Tiszapolgar şi Sălcuţa se crează în cadrul aceluiaşi proces transformarea culturii Tiszapolgar într-o 
cultură nouă, Bodrogkeresztur şi se nasc astfel principalele forme ce o caracterizează. v 

J 
40. DAVIDENI, "LA IZVOARE-SPIEŞTI", corn. Ţibucani, jud. Neamţ; Ioan Mitrea, Liceul "G. Bacovia", Bacău 

Cercetările arheologice de la Davideni, comuna Ţibucani, punctul "La izvoare-Spieşti", începute în 
urmă cu un sfert de secol, şi care au ca obiectiv principal investigarea aşezării din secolele V-VII, s-au 
concentrat în această campanie, în suprafaţa dintre S73 şi malul de sud şi sud-est al lacului, respectiv al 
zonei cu izvoare. Această suprafaţă de cca. 1500 mp a fost investigată, în acest an, în totalitate, prin săparea 
a cinci secţiuni, notate de la S74 la S78, şi a casetelor necesare dezvelirii complexelor de locuire surprinse. 
În suprafaţa săpată, de cca. 625 mp, au fost descoperite şi materiale arheologice din epoci mai vechi, mai 
ales din aşezarea aparţinând culturii Noua şi din aşezarea geto-dacică, cu elemente bastarnice, din secolele 
111-11 a.Chr . .J 

Din aşezarea aparţinând secolelor V-VII au fost descoperite încă cinci locuinţe numerotate de la L61 la 
L65, precum şi două cuptoare din lut cruţat, construite "în aer liber", spre una din marginile aşezării. Cele 
cinci locuinţe, având câte o singură încăpere, cu pereţii din bârne lutuite şi acoperişul în două ape, aveau 
podeaua amenajată prin bătătorie, mai mult sau mai puţin adâncită faţă de nivelul de călcare din secolele VI
VIL În L64 s-au găsit şi gropile unor furci care susţineau pereţii şi acoperişul. În toate locuinţele s-au găsit 
instalaţii pentru foc. În L61 se aflau resturile a două cuptoare din pietre; în L62 un cuptor din pietre şi un 
cuptor din lut cruţat; în L63 un cuptor din lut cruţat, iar în L64 şi L65 câte un cuptor din pietre. V 

Inventarul aflat în locuinţe, precum şi în stratul de cultură aparţinând aşezării din a doua jumătate a 
mileniului I p.Chr., se compune în primul rând din ceramică lucrată cu mâna şi la roată. Cu mâna s-au 
confecţionat, dintr-o pastă grosieră, borcane şi tipsii. în ansamblul ceramicii lucrate cu mâna se disting tipurile 
de factură autohtonă şi tipurile de factură slavă arhaică. În general, ceramica lucrată cu mâna din secolele VI
VII nu este ornamentată. În L62 s-au găsit însă şi fragmente ceramice din vase borcan lucrate cu mîna, 
decorate cu benzi de striuri în val mărginite de striuri drepte, fapt ce ne determină să încadrăm această 
locuinţă într-o etapă mai târzie, din evoluţia aşezării, respectiv în a doua jumătate a sec. al VII-iea şi sec. al 
Vlll-lea. \f . 

La roată, din pastă cu nisip în compoziţie, s-au confecţionat borcane, mici şi mijlocii, deseori decorate 
cu striuri drepte şi vălurite. Mai menţionăm că în locuinţe s-au mai găsit câteva fusaiole din lut, bitronconice; o 
fusaiolă din caolin ornamentată cu nervuri orizontale; un împungător dintr-un vârf de corn şi un fragment 
dintr-un pieptene din os, cu dinţi bilaterali. Din stratul de cultură corespunzător aşezării din secolele V-VII, 
provine o fibulă din bronz de tip bizantin. realizată prin turnare, piesă de o valoare artistică şi istorică 
deosebită.\( 

Cercetările din această campanie de săpături arheologice au adus nu numai date noi privind întinderea 
aşezării, dispunerea complexelor de locuire şi anexelor gospodăreşti, cultura materială şi respectiv, ocupaţiile 
locuitorilor, dar şi date privind cronologia aşezării. Astfel, analiza materialului ceramic din L62 ne permite să 
prelungim durata aşezării până în secolul al Vlll-lea, aşa încât de acum se poate afirma că la Davideni a 
existat o aşezare a cărei durată poate fi cuprinsă între limitele cronologice ale secolelor V-VIII. V 

Materialele descoperite în cele 65 de locuinţe din aşezarea de la Davideni contribuie la mai buna 
cunoaştere a culturii Costişa-Botoşana-Hansca, în fapt a epocii de formare a poporului român. ✓ 
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·41. DEZROBIŢI, jud. Vâlcea; Tereza Sinigalia, Institutul de Istoria Artei "George Oprescu" Bucureşti 

O IPOTEZĂ ÎN SPRIJINUL CERCETĂRII ARHEOLOGICE DE LA MĂNĂSTIREA DINTR-UN LEMN 
Prilejuită de obseNaţiile favorizate de cercetarea de arhitectură în vederea restaurării "casei 

egumeneşti" de la Mănăstirea dintr-un lemn, coroborate cu reexaminarea atentă a desenelor din 1730 ale 
inginerului militar austriac Johann Weiss şi a situaţiei altor ansambluri monastice din Ţara Românească din 
secolul al XVII-iea şi din primele două decenii ale celui de-al XVIII-iea, se propune o ipoteză privitoare la 
compoziţia spaţială şi volumetrică originară şi la evoluţia, pe parcursul a trei (sau poate patru) etape 
succesive (cuprinse între cca 1635 şi jumătatea secolului al XVIII-iea), a monumentului vâlcean, ipoteză care 
ar putea fi confirmată sau infirmată de cercetările arheologice viitoare. 

42. DRAJNA DE susYiud. Prahova; Mihail Zahariade, Traian Dvorski,i entrul de Studii de Istorie şi Teorie 
Militară Bucureşti; mr. Romeo Avram, Muzeul Militar Naţional ; Victor Teodorescu, Muzeul Judeţean Ploieşti v 

În anul 1994, au continuat săpăturile arheologice la castrul roman de la Drajna de Sus, urmărindu-se 
stabilirea dimensiunilor castrului prin sondarea celor patru laturi ale sale. Au fost trasate 9 casete (C1 -C9) şi 
o secţiune (S6) pe latura de nord, o secţiune (S7) pe latura de vest, o secţiune (SB) şi o casetă (C1 O) la colţul 
de sud-est. Au fost precizate două faze de construcţie a castrului: faza I - castrul din pământ şi faza li -
castrul din piatră cu zid dublu de incintă. În faza I, agger-ul era format din mai multe straturi suprapuse. A fost 
identificată via sagularis a primei faze. În faza 11, în agger, pe pantele acestuia, au fost introduse două ziduri 
paralele, late de 1,10 m (Z1 - exterior) şi 1,00-1,10 m (Z2 - interior), păstrate pe o înălţime de 0,75-0,90 m şi 
aflate la cca. 2,50 m distanţă, unul de celălalt. Zidurile, construite în tehnica opus incertum, sunt le~ate cu 
pământ. Pe latura de nord a to.st precizată o poartă (porta decumana), cu o deschidere de 2,20 m. ln zona 
porţii, Z1 şi Z2, sunt unite de două ziduri paralele ce delimitează deschiderea porţii; acestea demonstrează 
raportul de contemporaneitate al celor două incinte. În spaţiul de circulaţie a fost obseNat începutul unei via 
(via decumana). în aceeaşi zonă, la est de poartă, a fost adosat la Z2 un zid perpendicular care coteşte în 
unghi drept, către vest, putând juca rol de turn. Tot aici, peste via sagularis a fazei I, au fost amenajate două 
cuptoare. Cele două ziduri de incintă au fost precizate şi la colţul de sud-est al castrului. Pe latura de vest a 
fost descoperit un singur zid de incintă, foarte deranjat, la care se adaugă via sagu/aris şi dărâmăturile unui 
edificiu interior. Este posibil ca panta accidentată a terenului în această zonă să fi f~cut inutilă construcţia 
unui zid dublu şi a unui sistem şanţ-val. Acest sistem nu apare nici pe latura de nord. ln schimb, la colţul de 
sud-est au fost identificate berma, două şanţuri şi un val de pământ. Materialul arheologic descoperit constă 
în: ceramică romană fragmentară, locală şi de import (ultimul sfert al sec. I p.Chr. - prima treime a sec. li 
p.Chr.), ceramică dacică, cca. 30 de fragmente de material tegular ştampilat, o monedă de bronz, două bile 
de praştie şi câteva fragmente de piroane. V 

43. DROBETA-TURNU-SEVERIN, "SyHELA CLADOVEl",~ d. Mehedinţi; Vasile Boroneanţ, M.I.A.M.B.; 
Constanţa Boroneanţ, Şcoala Generală "Butimanu"; Ion Stângă, Cornel Mielescu, Muzeul "Porţile de Fier"; 
Clive Bonsall, Universitatea din Edinburgh 

A. Cercetările au avut caracter de salvare şi s-au desfăşurat în caseta VI. Au fost începute în 1993. În 
1994 s-a urmărit epuizarea integrală a depunerilor postpaleolitice (postmezolitice) şi pregătirea pentru 
investigare, în anul 1995, a lucrărilor din vremea culturii Schela-Cladovei Lepenski Vir (epipaleolitic). 
Subliniem că tot pământul rezultat din săpătură (în situaţie stratigrafică certă) a fost spălat şi cernut cu 
aparatul adus de echipa engleză , ii'.:i.r materialul rezultat ambalat în pungi de plastic şi trecut în evidenţa clară 
pe baza căreia s-a făcut expedierea, în condiţii prevăzute de legislaţia în vigoare, în container închis, către 
Universitatea din Edinburgh. V 

S-a constatat că groapa 3, din caroul 5-6, a avut iniţial o funcţionalitate pe care nu am putut-o stabili cu 
exactitate din cauza modificărilor suferite când a folosit ca groapă rituală. În interiorul său s-a găsit multă 
ceramică specifică culturii Vinca timpurie sau de trecere spre această cultură . .,; 

V 
Groapa 2 din caroul 7, aparţine tot neoliticului, dar datează din vremea culturii Criş-Starcevo, dintr-o 

etapă mijlociu-finală a sa. Sperăm ca probele de pământ, oase şi cărbune ce vor fi analizate, ne vor oferi date 
mai bune de încadrare crono-culturală. Groapa aceasta, probabil de locuinţă cu două încăperi, este foarte 
importantă, pentru că în capătul său de N-E s-a indentificat un cuptor de ars oale de aceeaşi tipologie cu cele 
descoperite la Cârcea şi Hotărani, jud. Dolj, tot în mediul cultural Cris-Starc'evo. Groapa a fost cercetată 
numai parţial (aproximativ jumătate), existând posibilitatea ca alături de aceasta să mai fie si un alt cuptor, de 
acelaşi fel. Cuptorul are o singură cameră, de formă circulară, cu diametrul de 0,58 m., adâncă de 0,36 m. 
Din câte rezultă din datele până acum obţinute, materialul ceramic găsit în interiorul său îi asigură datarea. 
Pereţii, în partea sa mijlocie, au fost captuşiţi cu bolovănaşi de piatră de râu acoperiţi cu o lutuială, acum 
cenuşiu-cărămizie din cauza acţiunii focului. V 
r) 
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În caroul 1 al casetei s-a continuat săparea gropii care a fost indentificată în cursul anului 1993. În 
interiorul său, pe fund, s-a găsit o vatră de arsură. Urme slabe de arsură s-au observat şi pe pereţii gropii. 
Avea forma circulară cu diametrul de 1,30 m. şi adâncimea de 1,70 m. Din ea provine un văscior de culoare 
cenuşiu închisă, ornamentat cu un brâu în spirală. Este de aceeaşi tip cu celelalte gropi descoperite în anii 
anteriori, datate la sfârşitul secolului III şi începutul secolului li a. Chr. S-au identificat şi două complexe de 
locuire de~ tip Schela Cladovei Lepenski Vir ce urmează să fie cercetate în 1995. ✓ 

B. ln laborator s-a continuat activitatea de analizare a probelor prelevate în anul 1993 şi s-a început şi 
analiza celor recoltate în 1994. În ceea ce priveşte studierea osemintelor umane, s-au putut face observaţii 
care confirmă constatările făcute cu ani în urmă de către Dardu Nicolaescu Plopşor. v 
S-au luat în lucru aproape toate piesele de schelet descoperite pâna acum. Au fost identificaţi până acum 46 
de subiecţi adulţi. Din aceştia 24 aparţin unor bărbaţi, 13 de sex feminin iar pentru 9 nu s-a putut stabili sexul. 
Majoritatea, în funcţie de vârstă, prezintă o uzura a dinţilor, cauzată de dieta alimentară , comunitatea fiind 
mare consumatoare de peşte, carne, grăunţe şi boabe prăjite . Subliniem faptul precizat de noi în rapoartele şi 
lucrările elaborate până acum şi care constitue trasătură a acestei populaţii, că un număr mare de subiecţi 
prezintă leziuni traumatice ale oaselor membrelor, vertebrelor, coastelor, capului sau sunt străpunse de 
vârfuri de săgeată de os.Surprinde sărăcia oaselor de copii şi de adolescenţi. Analizarea probelor recoltate 
din pământul cernut şi spălat, ind ică o fauriă specifică epipaleoliticului; neoliticul este în curs de triere şi 
studiere.Datările cu radiocarbon,efectuate în anul 1994 în laboratoarele Universitaţii din Oxford.confirmă 
vârste cuprinse între 8570 +?, 105 BP şi 7700 (+7 1 OS.anunţate în 1994, comparabile cu cele obţinute la 
analizarea solurilor fluviatile p in termo-luminiscertfă. \) 

ii + 
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44. DUNĂRENI, ; "LA RAMPA BOJOGULUI", jud~ Dolj; Ion Chicideanu, Institutul de Arheologie "Vasile 
Pârvan" Bucureşti 

Au fost efectuate săpături arheologice, în continuarea celor începute în 1992-1993, în localitatea 
Dunăreni (fostă Cârna), judeţul Dolj, pe malul de sud al lacului Bistreţ, pe grindul Prundu Măgarilor, în punctul 
"La rampa boţogului". Săpăturile au fost conduse de un colectiv constituit din Ion Chicideanu (responsabil) din 
partea Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti şi Monica Şandor-Chicideanu de la Facultatea de 
Istorie a Universităţii Bucureşti, împreună cu o echipă de studenţii\/ 

Cercetările s-au concentrat asupra vestigiilor aparţinând culturii Gârla Mare, fiind deschise 6 suprafeţe 
şi secţiuni, în suprafaţa totală de circa 140 m.p. Au fost dezvelite cu această ocazie mai multe complexe. 
Intre acestea se remarcă o vatră, a cărei porţiune păstrată avea un diametru de circa 2 m, apoi un complex 
constituit din fragmente de pământ ars, unele făţuite, printre care s-au găsit două piese din bronz (dălţi
străpungător), două piese din lut pentru decorat ceramica împreună cu un bulgăre din pastă albă folosită la 
încrustarea ceramicii, ca şi o cantitate cu totul remarcabilă de ceramică - fragmente ca şi vase întregi. Dintr
un alt complex (o groapă), provine şi un cuţit din bronz, fragmentar. În nivelul Gârla Mare cercetat au mai fost 
descoperite şi alte piese de bronz, dintre care se remarcă un p.-iantiv întreg şi un rest de turnare. 

Cercetarea vestigiilor de pe Prundu Măgarilor prezintă o anume importanţă şi datorită faptului că se 
află vis-a-vis de necropola de incineraţie de pe insula Ostrovogania, unde în cursul cercetărilor din 1985-
1993 au fost descoperite 69 de mormintel- q,~ care cea mai mare parte aparţin aceleiaşi culturi. 

S-au recoltat probe pentru analize C1J· V G 

\1\ 
45. FĂGET, "CETATE", jud. Timiş; Dan Căpăţână, Muzeul Militar Naţional 

Cercetările arheologice s-au desfăşurat cu forţă de muncă plătită de Muzeul Banatului. 
Investigaţiile s-au concentrat pe latura de sud a fortificaţiei prin trasarea a trei secţiuni: S V (20 x 2 

m), S VI (20 x 2 m) şi S VII (20 x 2 m) cu scopul de a se surprinde zidul de sud al incintei şi eventualele 
turnuri. S-a surprins zidul sudic care are aceleaşi caracteristici ca şi cel de pe nord, descoperit în anii 
anteriori. Efortul colectivului s-a canalizat pe protecţia zidurilor descoperite. Ele au fost înălţate aproximativ 1 
m şi protejate la suprafaţă cu o şapă de beton. J · 

46. FELDIOARA, (MARIENBURG), jud. Braşov 

A. NECROPOLA. Adrian Ioniţă, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti 

Feldioara se află pe malul stâng al Oltului la 17 km NV de Braşov, suprapunând o uriaşă cetate de 
pământ de la care îşi trage şi numele (Fald - pământ, var = cetate, în lb. maghiară). Cetatea de pământ 
datează probabil din epocă hallstattiană sau Latene. Numele german al aşezării Marienburg aminteşte de 
Cetatea "Sf. Maria" patroaf)ci Ordinului teuton al cărui sediu în perioada şederii lor în Ţara Bârsei (1211-1225) 
se pare că s-a aflat aici. J 
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Cercetările vizând mai multe puncte au început în anul 1990 sub connducerea regretatului dr. Radu 
Popa, continuând până în prezent. v 

Punctul necropolă (D - sigla de şantier) aflat în piaţeta de aproximativ 60 m / 25 m, situată între 
biserica evanghelică şi casa parohială, reprezintă segmentul estic al unui cimitir cuprinzând mai multe sute 
de morminte, din păcate multe dintre ele inaccesibile cercetării arheologice din motive obiective. ✓ 

S-au descoperit până în prezent 106 morminte cu 116 indivizi (2 morminte triple şi 6 duble), dintre care 
11 morminte au fost descoperite în campania 1994. S-a săpat o suprafaţă totală de 529 m.p. dintre care 105 
m.p. în 1994. Stratigrafic întâlnim nivelele: neolitic, bronz, Hallstatt, La Teme, roman şi medieval. v 

Necropola este orientată în şiruri şi atrage atenţia prin ritualul funerar special în ceea ce priveşte 
amenajarea gropii. Ritualul standard, în cazul adulţilor este următorul: groapă în trepte, groapa mare 
rectangulară cu colţuri uşor rotunjite (2 m / 1 m), adâncă de 0,60 m, după care urmează o groapă mai mică, 
pe care am denumit-o fosă de formă uşor trapezoidală, iar în dreptul craniului o nişă rectangulară sau 
trapezoidală. Dimensiunile fosei sunt în general ceva mai mari decât ale corpului uman care urma a fi depus, 
iar adâncimea variază între 20-35 cm. Sicriul lipseşte, decedaţii fiind înveliţi probabil într-un giulgiu şi depuşi 
în decubit dorsal, braţele întinse pe lângă corp, picioarele întinse, orientarea lor fiind riguroasă VE. În 
literatura de specialitate pentru nişă se mai întâlneşte şi termenul de loje cefalică sau groapa este denumită 
antropomorfă. v 

Inventarul, destul de sărac, constă doar în monede, cu o singură excepţie, un inel de buclă cu capătul 
întors în formă de "S". S-au găsit în total 18 monede, 12 romane provenite din aşezarea romană pe care 
necropola o suprapune şi 6 medievale (3 în campania 1994). Monedele medievale sunt din categoria 
denarilor maghiari anonimi emişi conform catalogului lui Huszar în a doua jumătate a sec. al XII-iea în timpul 
regilor Geza 11, Ştefan III şi Bela III (1172-1196). J 

Termenul postquem al necropolei îl reprezintă ultimii ani ai domniei lui Geza li (1141-1161), iar cel 
antequem îl reprezintă sosirea cavalerilor teutoni (1211) la Feldioara. ✓ 

Prin ritualul specific de înmormântare şi analogiile pe care acesta le are în mediul săsesc 
transilvănean, precum şi în Occident, necropola aparţine primului val de colonizare germană în Transilvania, 
care se întinde încă din sec. al XII-iea şi în Ţara Bârsei.✓ 

B. FORTIFICAŢIE, Dan Căpăţână, Muzeul Militar Naţional V 
Investigaţiile s-au concentrat pe latura de N-V a fortificaţiei feudale prin executarea a două casete 

numerotate XVII (6 x 4 m) şi XVIII (8 x 2 m) în exteriorul obiectivului şi a unei secţiuni III A (32 x 2 m) 
orientată N-S. S III A are 23 m în interiorul cetăţii, iar restul în exterior, pe latura de sud a acesteia. Scopul 
cercetării a constat în a urmării, dacă zidul faza I constructivă, găsit în anii anteriori pe latura nordică a cetăţii, 
şi atribuit de noi, cu probabilitate, epocii teutonice, continuă şi pe partea de vest. Cercetările au relevat faptul 
că zidul există pe o lungime de încă 10 m.;.·n păcate, nici în anul 1994 nu avem nici o probă arheologică 
care să ne permită datarea certă a acestuia. 

În S III A a apărut un zid interior lipit e zidul nordic al incintei, analog constructiv cu cele descoperite 
în anii anteriori. Acest zid a făcut parte din amenajările ridicate ulterior construcţiei bisericii din interiorul cetăţii 
(sec. XV - XVII) . S III A nu a atins rolul viu, cercetările trebuind continuate în anul 1995. 

În campania arheologică 1994 s-au terminat lucrările de protecţie şi marcare în teren a bisericii cetăţii. 
Zidurile monumentului au fost ridicate 50 cm deasupra solului şi protejate cu o şapă de beton. J 

47. GARVĂN-DINOGEŢIA, Colectiv: Alexandru Bamea, Institutul de Arheologie ''Vasile Pîrvan" Bucureşti, 
responsabil ; Gabriel Jugănaru, I.C.E.M.Tulcea; Mihai Ionescu, M.I.C.M. 

Fonduri: 1.A.B. şi I.C.E.M.T. 

1. "CETATE". Sector D (A.B., M.I.). 
Extindere către V a S3 şi înregistrare stratigrafică şi planimetrică. Cercetări de teren în zonă. 
2."MLĂJITUL FLORILOR", jud. Tulcea; Gabriela Jugănaru , I.C.E.M. Tulcea 

Aşezarea hallstattiană de la Garvăn - "Mlăjitul Florilor'' se află în partea de nord-vest a Dobrogei, la 
aproximativ 3,5 km sud-est de cetatea Dinogeţia. Situată pe un promontoriu stâncos, aplatizat, cu o suprafaţă 
de aproximativ 2,5 ha, aşezarea este mărginită la vest şi la sud de apele bălţii Jijila. Primele cercetări au fost 
efectuate aici de membrii colectivului şantierului arheologic Dinogeţia în anul 1957. Începând cu anul 1992 au 
fost iniţiate cercetări cu caracter sistematic. Dacă în 1992 principalul obiectiv urmărit a constat în precizarea 
stratigrafiei aşezării, în campania din 1994 ne-am propus dezvelirea pe suprafeţe mari a unor complexe din 
zona centrală a aşezării - acolo unde stratul arheologic atinge 1 metru grosime. 

în acest scop au fost trasate cinci casete pe un aliniament nord-sud, ce au flancat la vest secţiunile IV 
şi V trasate în 1992. -

Descrierea descoperirilor. În stratul de la baza aşezării am descoperit două bordeie de formă 
aproximativ rectangulară, şi trei gropi tronconice cu resturi menajere. Materialele descoperite în aceste 
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complexe, cât şi în strat, aparţin atât fazei Babadag I, cât şi unei etape considerate în literatura de 
specialitate ca anterioară acestea - şi anume Coslogeni. Fazei Babadag I i-am atribuit fragmente ceramice 
constând din: ceşti cu o toartă supraînălţată, globulare sau teşite cu umărul pregnant, fundul plat sau în 
umbo, decorate cu o gamă de motive incizate, vase bitronconice şi tronconice, străchini cu buza invazată 
decorate sau nu cu motive canelate. 

Materialele de factură Coslogeni constau din: vase urnă decorate sub buză sau pe pântec cu brâuri 
simple nealveolate, ceşti globulare cu fundul plat, lucrate dintr-o pastă grosieră. Tot acestei etape i-am 
atribuit o măciucă lucrată dintr-un corn de cervideu, ce are analogii perfecte în medii Noua li (Cobâlnea
Dealul Fetelor, R. Moldova), şi Sabatinovka (Jushni Bug, Ucraina), precum şi un răzuitor din os cu capătul 
bilenticulat - cu analogii în medii Noua Coslogeni. Ca şi în campania din 1992, cele două loturi de materiale 
nu au putut fi separate stratigrafic - ceea ce ne determină încă o dată să presupunem contemporaneitatea 
parţială a celor două elemente culturale. Descoperirile din stratul de la baza aşezării de la Garvăn-Mlăjitul 
Florilor (jud. Tulcea), unde fragmente ceramice hallstattiene timpurii decorate cu motive incizate apar în 
context cu fragmente ceramice şi obiecte de factura Coslogeni-Noua, ridică noi semne de întrebare 
referitoare la aportul pe care complexul cultural mai sus menţionat îl aduce la procesul de hallstattizare de la 
Gurile Dunării. De altfel, descoperirile de la Garvăn-Mlăjitul Florilor nu sunt singulare, "precedente" în acest 
sens existând la Siliştea-Conac şi Siliştea-Naziru (jud. Brăila), Bucu (jud. Ialomiţa) şi Grădiştea Coslogeni 
(jud. Călăraşi), unde materiale Coslogeni şi Babadag I au fost descoperite în acelaşi strat - fără posibilitatea 
separării stratigrafice a acestora. În ceea ce priveşte stratul al doilea al aşezării de la Garvăn-Mlăjitul Florilor, 
el aparţine în exclusivitate fazei Babadag li. Ca în majoritatea aşezărilor de tip Babadag din Dobrogea, acest 
strat este foarte consistent - în cazul de faţă având două-trei nivele de locuire în care am descoperit cinci 
locuinţee de suprafaţă şi zece gropi tronconice şi cilindrice cu resturi menajere. Varietatea gamelor de 
ornamentare prin imprimare a formelor ceramice, numeroasele obiecte din lut, os, piatră, bronz şi fier, sunt 
edificatoare pentru "explozia" culturală a comunităţii tracice din faza Babadag li a aşezării de la Garvăn
Mlăjitul Florilor. Dacă în 1992 menţionăm descoperirea a două complexe (un bordei şi o locuinţă de 
suprafaţă) aparţinând fazei Babadag 111, în anul 1994 nu am descoperit nici un complex care să aparţină 
acestei faze. Din punct de vedere stratigrafic, cel de-al treilea strat este puţin consistent, pe de o parte 
datorită locuirii sporadice din faza Babadag III, iar pe de altă parte datorită lucrărilor agricole, cât şi a 
procesului de eroziune rapidă a solului nisipos. 

48. GÂLDĂU-PIETROIU, jud. Călăraşi; Valeriu Sârbu, Muzeul Brăilei; Vasile Oprea, Muzeul Judeţean 
Călăraşi V 

Datorită unor condiţii obiective, nivelul ridicat al apelor Dunării, fonduri reduse, terenuri cultivate, nu s
au putut întreprinde săpături de amploare. De aceea, ne-am concentrat atenţia îndeosebi asupra cercetării şi 
salvării unor complexe ce se observau în profilul malului Dunării. 

Stratul arheologic, ce se întinde, cu intermitenţe, pe o distanţă de circa 3 km, are o grosime 
considerabilă şi cuprinde vestigii din epoci diferite (din neolitic până în evul mediu timpuriu). ,J 

Nivelul de epocă Latene are o grosime de 0,50-1,50 m. şi cuprinde numeroase complexe: bordeie şi 
locuinţe de suprfaţă, vetre, gropi etc. În campania din 1994 s-au cercetat: un bordei, o locuinţă de suprafaţă 
şi 4 gropi. Ceramica autohtonă cuprinde o gamă largă de recipiente, atât de tradiţie autohtonă 
(borcane, străchini, castroane, căni, strecurători etc.), cât şi tipuri ce pot fi importuri, fie din coloniile pontice, 
fie de la tracii sudici (lekanoi, kratere, boluri, castroane etc., de culoare cenuşie şi fin executate). Importurile 
greceşti sunt numeroase, îndeosebi amfore; noi vom prezenta, printre altele, 13 ştampile de amfore din 
Thasos, Heraclea Pontică, Sinope, Rhodos şi Knidos. Totodată, vom prezenta şi toate descoperirile inedite 
din această importantă aşezare autohtonă, aflate în colecţiile muzeelor din Călăraşi, Constanţa şi Slobozia. 
Pe baza ansamblului inventarului, dar îndeosebi a ştampilelor de amfore, locuirea de aici poate fi datată între 
mijlocul sec. IV - a doua jumătate a sec. III a.Chr. -J 

49. GÂRLA MARE, jud. Mehedinţi; Ion Stângă, Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" Drobeta Turnu-Severin 

Cercetările au avut drept scop urmărirea zidăriei apărute în campaniile precedente şi stabilirea limitei 
vestice a locuirii. Prima secţiune, notată cu S 5 - orientată tot est-vest, are dimensiunile de 50 x 2 m. Faţă de 
S 4 din campania precedentă, păstrează un martor de 0,50 m. A doua secţiune, S 6, cu aceeaşi orientare, şi 
cu acelaşi martor de 0,50 m faţă de S 5, are dimensiunile de 26 x 2 m, pornind însă din dreptul caroului 1 O al 
S 5. Stratigrafic se constată următoarele: - terenul arabil gros de 15-20 cm, care a antrenat numeroase 
fragmente ceramice, ţigle şi pământ ars. Sub el, mai ales în zona zidăriei, un strat compact de dărâmătl!ră, 
gros la răndul lui de 25-20 cm; - urmează nivelul de locuire romană, nederanjat, gros de 20-30 cm. v ln 
cele două sec~uni noi, funda~a construc~ilor a apărut la adâncimea de 25 cm de la nivelul solului. Este 
construită din aceeaşi piatră calcaroasă, spongioasă, cu urme de animale fosile. Este legată cu mortar, gros 
de 50-55 cm. Se păstrează pe înălţimi cuprinse între 30-40 cm. Pe po~uni foarte mici, la interior, zidul poartă 

32 

https://biblioteca-digitala.ro



urme de tencuială, care în spărtură are o culoare roşcată, datorită amestecului de bucăţi mici şi praf de 
cărămidă pisată. Stratul de tencuială are o grosime de 1,5 cm. Zidăria este solidă , liantul părând a fi de bună 
calitate. Zidăria de fundaţie este aşezată pe un strat de pietriş selecţionat la fel ca în situaţiile precedente. Ca 
şi în campaniile precedente, laturile exterioare ale zidăriei sunt mărginite de un pavaj de pietriş selecţionat. 
Singura fundaţie de zid care se con~nuă spre sud, spre Dunăre este aşa-numitul zid de incintă, gros de 1 m -
care se pierde în profilul sud al S6. ln S6 - construcţia numită de noi provizoriu - locuinţa 1 - s-a închis, dând 
conturul unei construcţii de dimensiuni relativ mari 15 x 1 O m la interior. Această construcţie mare este 
separată în două încăperi. Prima, spre nord, cu lungimea de 20 m, a doua, spre sud, de 4 x 1 o m. Ambele de 
dimeniuni mari, fără alte urme de amenajări interioare. Acest lucru ne face să bănuim utilizarea lor ca magazii 
sau antrepozite pentru mărfuri, dată fiind amplasarea lor pe malul Dunării.~ 

Materialul arheologic rezultat este bogat şi variat. Ceramica de producţie locală îmbracă majoritatea 
formelor cunoscute. Din această categorie reţinem două mânere de patera decorate cu un ornament 
ştampilat identic, fapt ce sugerează existenţa unui atelier local. ✓ 

Ceramica de import reprezentată prin vase decorate în tehnica barbotinei şi fragmente de terra 
sigillata. Unelte şi obiecte din fier: piroane, scoabe, dălţi, domuri, lame de cuţit, verigi, fibule etc. Din bronz: 
ac, fibulă cu capuJ în formă de ''T", o pafta. Două monede de bronz de la Domiţian şi Faustina s~ 

Concluzii: ln carourile 1-1 O ale S 5, aflate în partea de vest a aşezării, în afara perimetrului zidăriei, 
nivelul de locuire romană este foarte sărăcăcios, constând din sporadice fragmente ceramice. Pare a indica 
limita de vest a aşezării. Spre est, dincolo de "zidul de incintă" - continuă să apară urme de dărâmătură şi alte 
materiale arheologice. Nivelul de locuire cu cele mai multe urme materiale se găseşte mai ales în afara 
perimetrului construcţiei decât în interiorul ei. "Zidul de incintă" - se continuă spre sud, spre Dunăre. Întreg 
materialul arheologic rezultat şi în această campanie, ne confirmă încadrarea cronologică propusă anterior: 
secolele 11-111 p.Chr. v 

50. GEOAGIU-BĂI, "GERMISARA", jud. Hunedoara; Adriana Rusu, Eugen Pescaru, Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane - Deva 

Campania de cercetare arheologică din anul 1994 a avut ca obiectiv principal delimitarea, ca întindere, 
a complexului termal de perioadă romană, şi a amenajărilor ulterioare, din zona "Dâmbul romanilor". În acest 
scop au fost trasate o serie de secţiuni (de dimensiuni diferite), în funcţie de formele de relief şi amenajările 
descoperite în anii precedenţi. Am reuşit să stabilim traiectul şi modul de amenajare al canalului din perioada 
feudală. Din cauza amenajărilor moderne nu ?m putut stabili cu precizie destinaţia acestuia (posibil să fi 
alimentat o amenajare cu scop de tratament). ln partea de vest a mamelonului a fost identificată urma unui 
bazin roman distrus aproape în totalitate de o construcţie ridicată la începutul secolului XX, clădire realizată 
în bună parte folosind amenajarea din perioadă romană. Peretele sudic al bazinului păstrează amprenta 
scocurilor din lemn ce foloseau la aducţiunea apei la cavitatea naturală (Sa) şi alimentau amenajarea mai sus 
amintită. ✓ 

Datorită apei foarte bogate în oxid de fier şi calcar, precum şi a fluctuaţiei nivelului acesteia în cavitatea 
naturală, au fost surprinse patru etape de amenajare, în scopul alimentării bazinului. Fenomenul de 
colmatare şi "pietrificare" rapidă a depunerilor pe scocuri, a impus refacereaa acestora în timp, în funcţie de 
noile situaţii. Avem în vedere o investigaţie geologică a întregii zone cercetate arheologic, în vederea stabilirii 
vitezei de sedimentare a elementelor chimice din apa termală, a fenomenelor petrecute în timp (mişcări 
tectonice, erupţii ale apelor din subteran, modificări de formă şi relief create de presiunea gazelor din 
"cavernele" profunde ale mamelonului)

7 
&.toncluziile acesteia dându-ne posibilitatea stabilirii corecte a 

cronologiei şi modalităţilor de amenajare, în totalitate atipice perioadei romane, a complexului termal 
Germisara, unicat în Imperiul Roman. v 

51. GEOAGIUL DE JOS,{ud. Hunedoara; Gheorghe Petrov, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei; Zeno 
Pinter, Institutul de Studii Socio-Umane, Sibiu. 

Cercetările arheologice au fost începute în primăvara anului 1993, printr-o intervenţie cu caracter de 
salvare. Avîndu-se în vedere importanţa şi vechimea descoperirilor efectuate în perimetrul curţii şi grădinii 
casei parohiale reformate, începând cu 1994 cercetarea a devenit sistematică. ln această zonă se află o 
biserică romanică cu planul circular (nava rotundă şi altarul semicircular spre est), o adevărată raritate în 
cadrul arhitecturii romanice de cult din Ardeal. Diametrul interior al navei este de 5,50 m, iar lungimea totală 
pe relaţia E-V (nava împreună cu absida) este de 7,50 m, în interior şi 9,50 m în exterior. Faptul că la 
ridicarea ei s-a folosit aproape în întregime cărămidă romană refolosită şi foarte puţină piatră de râu, ne 
îndreptăţeşte să afirmăm că rotonda este un monument unic în ţară şi din aces! punct de vedere. ✓ 

În jurul rotondei există o veche şi întinsă necropolă medieval-timpurie. ln suprafaţa cercetată în 1993 
(S1 = 16,50 x 9 m), la o distanţă cca. 50 m S-E de rotondă, s-au descoperit 20 de morminte cu un invent~u 
specific pentru sec. XII (monede Coloman, inele de tâmplă cu un capăt în formă de "S", pandantive etc.). ln 

33 

https://biblioteca-digitala.ro



1994, modestele resurse financiare de care am dispus, nu ne-au permis decât executarea unei singure 
secţiuni (S2) în partea estică a rotondei. S2 = latura sudică porneşte de pe mijlocul absidei semicirculare, 
fiind lungă de 12 m spre est în continuarea Aaxului rotondei, cealaltă latură fiind de 13, 14 m, paralelă cu prima 
şi spre nord, lăţimea secţiunii fiind de 2 m. ln această secţiune s-au descoperit un număr de 17 morminte (M . 
22 - M 38), la adâncimi între 0,42 m (M33) înspre capătul estic şi 1,92 m în capătul vestic lângă absidă (M 
38). Terenul este variabil, coborând dinspre V spre E. La aceste morminte putem deosebi două grupuri de 
înmormântări: 1. Morminte mai vechi, depuse în gropi care se adâncesc până la suprafaţa solului viu (lut 
galben), adâncimile lor fiind relativ mici. Ele fac parte din acelaşi orizont de înmormântări cu scheletele 
descoperite în S1/1993. În acest caz se află un număr de 13 schelete, dintre care 5 cu orientare E-V şi 8 cu 
orientare SV - NE. Patru dintre ele posedă inventar funerar (monedă Galoman, inele de tâmplă cu un capăt în 
formă de S, inele circulare cu capetele retezate şi petrecute unul peste celălalt). Defuncţii au fost depuşi în 
groapă fără sicrie. V 

2. Morminte mai noi, depuse în gropi care se adânceau mult în solul viu. Ele sunt în număr de 4 şi nu 
au nici un fel de inventar. Toate sunt situate în apropierea absidei, având orientarea generală E-V cu o 
anumită deviaţie spre N-E. Defuncţii în acest caz au fost depuşi fiecare în sicrie, iar gropile acestor morminte 
au deranjat în mod evident alte morminte aparţinătoare unui mai vechi orizont de înmormântări. 

Cercetările la această importantă biserică şi necropolă medievală, vor continua numai în măsura 
existenţei unei minime susţineri financiare din partea instituţiilor interesate. V 

52. GHERĂSENI, jud. Buzău; Marius Constantinescu, Muzeul Judeţean Buzău V 
· Am continuat cercetarea cimitirului C1, situat în punctul Grindul Cremenea. Pentru precizarea limitei de 

vest a cimitirului, am · prelungit secţiunea S III vest cu 50 m. spre vest. În segmentul respectiv au fost 
descoperite două morminte: unul de înhumaţie, M87, şi altul de incineraţie, M88. Mormântul M87 se află la 21 
m. spre vest de mormântul M74 (de înhumaţie, cercetat în 1993 şi considerat atunci ca posibilă limită a 
cimitirului), iar mormântul M88 la 33 m. vest de M74, fiind amplasat în punctul cel mai vestic. Mai departe, în 
ultimul segment al secţiunii S III vest, de 36 m., nu a mai apărut nici un mormânt, fapt ce ne determină să 
considerăm că mormântul M88 reprezintă limita de vest a cimitirului 1. 
Mormântul 87, înhumat, matur, orientat N-S, depus în decubit dorsal. Inventar: 1. castron, cenuşiu, la roată; 
2. bol, cărămiziu, cu mâna; 3. borcan, cărămiziu, cu mâna; 4. vas înalt şi îngust, cărămiziu, cu mâna; 5. 
castron mic, cărămiziu-cenuşiu, cu mâna(?). Toate vasele erau sparte în vechime în fragmente mici, ultimele 
două fiind cu totul sfărâmate. 
Mormântul 88, de incineraţie în groapă, conţinea puţine oase calcinate, cenuşă şi cărbuni depuse într-o 
groapă alungită, la adâncimea de -0,54-0,58 m. Cu 0,32-0,36 m. mai sus, în umplutura gropii au fost trei 
vase, din care două au fost distruse şi împrăştiate de plug, păstrându-se, fragmentar, o cană mică, din pastă 
fină, cenuşie, la roată, cu pereţii subţiri. 

În partea de est a cimitirului am deschis două secţiuni. Secţiunea SV cu dimensiunile 62 x 5 m., 
perpendiculară pe S III vest, la 0,50 m veste secţiunea S li. În segmentul situat la sud de S III vest, având 
suprafaţa e 30 x 5 m., au fost cercetate patru morminte e inhumaţie - M 83, 84, 85, 94, primele trei aparţinând 
necropolei din secolul IV p.Chr., iar ultimul perioadei de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului. 
Mormântul 83. înhumat, copil, orientat NNE-SSV, în decubit dorsal, oasele foarte fragile. Inventar: 1. borcan, 
cărămiziu-negru, cu mâna; 2. castron cenuşiu, la roată; 3. strachină mică, cenuşie, la roată, depusă în vasul 
următor; 4. strachină, mijlocie, cenuşie, la roată; 5. vas bitronconic, mic, negru, la roată; 6. urcior, roşu, la 
roată, gura rotundă; 7. cană scundă, tronconică, cenuşie, la roată; toate depuse la stânga de schelet, de la 
cap spre picioare; pe partea dreaptă a scheletului, dispuse în acelaşi sens; 8. urcior amforoidal, cu o toartă, 
gura rotundă, cenuşiu, la roată; 9. borcan, mijlociu-mic, cărămiziu-negru, cu mâna; 1 O. pieptene din os, trei 
plăci, nituri de fier, mulţi dinţi lipsă; 11. cuţit din fier, fragm.; 12. tub din os (pentru ace ?); 13. şase mărgele 
din sticlă, din care două sfărâmate (în locul osului braţului drept). 
Mormântul 84, cenotaf; groapa, orientată NE-SV, fundul, uşor înclinat pe această direcţie, bine făţuit din 
săpare. Pe fundul gropii, un mic fragment din fundul unui vas roşu, la roată, din pastă aspră cu nisip, şi un 
mic fragment de os, nedeterminat. 
Mormântul 85, înhumat, matur, orientat NE-SV, în decubit dorsal. Inventar: 1. cataramă (?) bronz, la stânga 
craniului; 2. urcior cu gura trilobată, roşu, la roată; 3. borcan, cenuşiu-negru, la roată; 4. borcan, pastă 
zgrunţuroasă, cenuşiu închis, la roată; 5. obiect din fier (cuţit masiv?); 6. coaja spartă a unui ou depus întreg, 
cu urme de culoare maroniu-roşcat; 7. tub din os pentru ace; 8. microsilex vineţiu, lângă tubul din os; 9. 
microsilex maroniu-gălbui, aceeaşi zonă. A 

La 6 m. vest de secţiunea S V a fost săpată sec~unea S VII, cu dimensiunile 117 x 2 m. ln segmentul 
situat la sud de S III vest, având dimensiunile 90 x 2 m., au fost cercetate patru morminte de inhumaţie - M 
90, 91, 92, 93, toate chircite, apa~nând necropolei din perioada de tranzi~e de la neolitic ta epoca bronzului. 
În acelaşi tronson au mai fost localizate aJ:te patru morminte de inhumaţie - M 89, 95, 96, 97, necercetate 
deocamdată. În tronsonul de nord al secţiunii S VII au fost localizat un mormânt de înhuma~e. M_86 şi două 
gropi menajere, care vor fi cercetate în campania următoare. 
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Odată cu practicarea secţiunii S V am trecut la cercetarea cimitirului 1 prin suprafeţe mari. Prin 
secţiunile S 11, S III vest, S IV şi S VII care se sprijină, toate, pe drumul dintre satele Cremenea şi Budişteni 
urmărim precizarea întinderii necropolei pe suprafaţa situată la nord de drumul respectiv. La sud de drum, 
terenul aparţine locuitorilor comunei Gherăseni şi posibilitatea de a efectua săpături este foarte mică. 

Cercetările din 1994 au condus la constatarea că cimitirul 1 ocupă o suprafaţă mult mai mare decât 
consideram înainte şi au permis localizarea unor morminte din secolul IV p.Chr. cu inventar deosebit de 
bogat, dispuse grupat în diversele zone ale cimitirului. 

53. GHIDA, ''LA ŢIGĂNUŞ", jud. Bihor; Sergiu Haimovici, Universitatea "Al.I.Cuza" laşi L--

Materialul determinat, care aparţine unui complex închis de cultură Coţofeni, este în cantitate mică, 
doar de 57 resturi osoase, în totalitate mamifer, dar are avantajul că este foarte bine datat şi totodată, 
singurul deocamdată din NV ţării , aparţinând acestei importante culturi. 

Menţionăm că circa 30% din resturi provin de la animale sălbatice: cerb, căprior, mistreţ, bour, arătând 
importanţa vânătorii, dar furnizând şi date asupra ambientului din zona sitului, în perioada studiată. 

Mamiferele domestice sunt reprezentate prin taurine, porcine, ovicaprine şi câine, cu excepţia 
porcinelor toate fiind folosite mai întâi pentru diferite scopuri utilitare şi abia ulterior, sacrificate, deci ca 
producătoare de carne (în afară de câine). Taurinele acoperă ca frecvenţă jumătate din întregul material 
determinat, şi astfel acoperă, prin cantitatea lor, dar având în vedere şi talia lor specifică mare, mai bine de 
50 % din cantitatea de proteine animale necesară populaţiei umane din aşezare. 

54. GIURGIU, jud. Giurgiy V . 
1. CETATE, Dan Căpăţână, Muzeul Militar Naţional V 

Cercetările arheologice s-au desfăşurat cu forţă de muncă plătită de Muzeul de Istorie din Giurgiu. 
Investigaţiile s-au concentrat pe latura de sud a fortificaţiei feudale prin executarea unei casete S XIV (18 x 8 
m). Scopul cercetării a constat în a afla sistemul constructiv al fazei 11, datată în epoca lui Mircea cel Bătrân 
pe latura de S-V a cetăţii. Au fost descoperite două ziduri adosate construite din piatră de carieră ecarisată, 
cu miez din piatră prinsă în mortar. Grosimea fiecărui zid este de 3 m. Primul aparţine fazei li - epoca Mircea 
- şi reprezintă închiderea incintei sec. XIV pe partea de S-V. În acest moment al cercetării se cunoaşte forma 
cetăţii ridicate de Mircea şi două din turnurile sale. În campania din 1995 se va urmări depistarea celorlalte 
turnuri în eventualitatea existenţei acestora. Al doilea zid aparţine fazei IV constructive (sec. XVI). 
Acesta reprezintă continuarea pe latura S-V a unui zid descoperit în anii anteriori care era destinat de a 
îmbrăca şi deci, dubla protecţia turnului de N-V a fortificaţiei de sec. XIV - Mircea cel Bătrân.V 
~ ' cd[-, 1k h~'--- / · 

--j' 2. " A R ", Alexandrc9f Păuriescu, Institutul de Arheologie ''Vasile Pârvan" Bucureşti; Emilian 
Alexandrescu, M.N.I.R. 

S-au desfăşurat la Giurgiu - Malu Roşu săpături arheologice care au vizat în primul rând cercetarea 
marii aşezări aurignaciene de aici, dar şi determinarea mai exactă a nivelelor postpaleolitice. S-a 
deschis o nouă suprafaţă (S li) plasată la 8 m est de SI, tot pe marginea terasei Giurgiu, cu o suprafaţă de 
aprox. 140 m.p. S-a folosit acelaşi sistem de înregistrare a materialului arheologic (cu 3 coordonate), din anii 
trecuţi. Stratigrafia arheologică surprinsă este următoarea: 

- O - 1 m Depozit negru-cenuşiu al solului actual (vegetal). Conţine urme arheologice postpaleolitice 
dintre care bine precizat arheologic, în suprafaţa cercetată de noi, este nivelul Latene dacic. Au fost 
determinate două gropi Latene cu material sărac şi urmele unei locuinţe parţial distruse de un şanţ modern. 

- 1 m - 1,50 m Depozit de tranziţie cu limitele greu de precizat din cauza gangurilor de rozătoare 
extrem de numeroase la această adâncime. La baza acestui depozit între 1,35 m şi 1,50 m se află stratul 
Aurignacian li destul de bogat în această zonă şi cu un mic atelier de prelucrare a silexului (carourile A 7-9) 
care se continuă dincolo de peretele nordic al suprafeţei cercetate de noi în 1994. 

- 1,50 m - 1,90 m Depozit loessoid galben-albicios-fin granulat. Nu conţine urme arheologice decât 
accidental cărate de rozătoare. Poate fi considerat astfel, steril din punct de vedere arheologic. 

- 1,90 m - 2,55 m Depozit loessoid galben-roşcat cu granulaţie mai mare. Conţine stratul Aurignacian I 
cu trei niveluri după cum urmează: - Aurignacian Ic: 1,90 - 2,05 m - Aurignacian lb: 2,05 - 2,30 m -
Aurignacian la: 2,30 - 2,55 m Sub adâncimea de 2,55 m se continuă depozitul loessoid menţionat, dar fără 
urme arheologice. 

În campania din 1994, în afară de complexele arheologice pomenite mai sus, au fost determinate două 
ateliere de prelucrare a silexului foarte bine precizate la nivelul Aurignacian Ic, un mare atelier la nivelul 
Aurignacian lb şi trei ateliere pentru nivelul Aurignacian la. Acest din urmă nivel este extrem de bogat în 
piese de silex făcând dificilă delimitarea precisă a atelierelor. La acest nivel au apărut şi trei zone de arsură 
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puternică (probabil.vetre neamenajate) şi două vetre alcătuite din aglomerări ovoidale de pietre puternic arse, 
înconjurate de o zonă cu pământ ars, de unde au putut fi colectate urme de cărbune care au fost trimise la 
Groningen pentru datare de C14. 

Urme de faună au fost descoperite foarte puţine şi necaracteristice, aceasta fiind o particularitate a 
aşezării, solul de aici, probabil acid, nepermiţând conservarea oaselor. 

Din punct de vedere tehnico-tipologic caracteristicile industriei litice din S li sunt similare celor 
determinate în campaniile trecute, fiind vorba de o cantitate impresionantă de resturi de prelucrare a silexului 
(aşchii de decorticare, aşchii de amenajare, rezultate din procesul cioplirii, nuclee epuizate, etc.) de ordinul 
zecilor de mii şi o cantitate mult mai redusă de piese finite (gratoare, burine etc.). 

Ca încadrare culturală, considerăm comunităţile paleolitice de la Giurgiu - Malu Roşu ca aparţinând 
unui aurignacian probabil tardiv. Precizări importante privind cronologia aşezării vor putea fi făcute după 
primirea rezultatelor de C14 din Olanda. Similitudini culturale în câmpia munteană avem în aşezările de 
Ciuperceni (Turnu Măgurele), Slobozia (Giurgiu), Cernica şi Vădastra. 

55. GLIGOREŞTI, jud. Cluj; Florin Gogâltan, Adrian Ursaţiu, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj
Napoca; Ioan Al. Aldea, Universitatea "1 Decembrie" Alba Iulia\/ 

Cercetările arheologice au debutat în anul 1990 cu un mic sondaj având ca scop cunoaşterea 
realităţilor stratigrafice din acest sit. Rezultatele săpăturii au fost recent publicate (F. Gogâltan, G. Florea, în 
Apulum, XXXI, 1990, p. 9-38). În vara anului 1994 au fost reluate săpăturile, propunându-ne începerea 
cercetării sistematice a obiectivului. După efectuarea ridicării topografice, pe axul scurt al aşezării, s-a trasat 
o secţiune de 55 x 2 m în vederea obţinerii unei imagini generale asupra succesiunii aşezărilor din punctul 
"La Holoame". \_,, . 

Stratigrafia. Imediat sub humusul actual începe nivelul roman. Acesta a fost în mare parte distrus de 
lucrările agricole, astfel încât, "in situ" el se mai păstrează pe maximum 15 - 20 cm. În partea superioară a 
nivelului de epoca bronzului, s-au descoperit materiale arheologice aparţinând culturii Basarabi, fără a putea 
identifica un nivel corespunzător. În ceea ce priveşte locuirea din epoca bronzului ea presupune două 
secvenţe cronologice: una datând din bronzul târziu (Br. D) şi alta din bronzul timpuriu. Grosimea întregului 
nivel este de circa 80 cm, cu precizarea că aşezarea din bronzul târziu nu a cuprins toată suprafaţa 
"Holoamelor". Sub nivelul datat în bronzul timpuriu, a fost identificat un altul, cu o grosime de 20 - 30 cm, care 
aparţine culturii Coţofeni. Conform stratigrafiei, primii care s-au aşezat pe această "popină" aflată la 
confluenţa Arieşului cu Mureşul, aparţin unor comunităţi încă nelămurite culturaly- şi care se plasează 
cronologic la un orizont Lumea Nouă - ceramică liniară cu capete de note muzicale.✓ 

Complexele. Chiar dacă suprafaţa cercetată nu a fost foarte mare, având în vedere intensitatea locuirii, 
au fost descoperite un număr relativ mare de complexe. Cum precizam, nivelul roman a fost în bună măsură 
distrus, totuşi s-a identificat o amenajare din bolovani de râu a cărui scop nu poate fi deocamdată precizat. 
Pentru bronzul târziu menţionăm resturile de la două locuinţe de suprafaţă cu pereţii din chirpic. Bronzului 
timpuriu îi aparţine un bordei, ca şi mai multe gropi menajere. Alături de un interesant bordei cu treaptă de 
intrare şi două mici încăperi, culturii Coţofeni îi pot fi atribuite mai multe gropi menajere, ca şi două şanţuri, 
probai! de drenaj. La baza nivelului neolitic au fost conturate două podini, realizate din pietriş şi care se 
dateaz~ în această perioadă. ii 

ln ceea ce priveşte încadrarea cronologică a obiectivului, aceasta a fost în mare făcută cu ocazia 
prezentării stratigrafiei. Totuşi anumite precizări se mai pot face. Astfel, nivelul roman se datează în timpul 
provinciei, fiind deocamdată imposibil a se stabili caracterul locuirii: villa rustica(?), statio (?). Aşezarea din 
bronzul târziu o putem data în general în Br. D, fără a putea face o încadrare culturală sigură. Descoperirile 
din bronzul timpuriu se leagă de unii tumuli de pe valea Ampoiului, ca şi de nou definitele materiale de tip 
Copăceni, toate încadrabile în etapa a li-a a bronzului timpuriu. În ceea ce priveşte orizontul Coţofeni, posibil 
ca unele complexe, datorită lipsei fragmentelor ceramice decorate cu împunsături succesive, să se dateze 
încă din faza a li-a a culturii. Totuşi majoritatea materialului se încadrează în faza a III-a. Despre locuirea 
neolitică mai multe precizări, decât am făcut, nu putem face deocamdată. Cercetarea în anul următor, printr-o 
secţiune de peste 100 de m, a axului lung al aşezării, sperăm să ne ofere mai multe răspunsuri la unele 
aspecte încă nelămurite. V-

56. GORNEŞTI, jud. Mureş; Mihai Petică, Andrei Zrinyi, Muzeul de Istorie Târgu Mureş -✓ 

În vederea finalizării cercetărilor arheologice întreprinse între anii 1992 - 1993, în punctul "Spre hotar", 
am efectuat o scurtă campanie de săpături, între 24.1 O. - 29.10.1994. Durata campaniei s-a datorat lipsei 
posibilităţilor financiare la nivelul muzeului. Astfel, nu am putut trasa şi lucra decât într-o singură secţiune, de 
1 o x 2 m, având orientarea N-S, la o distanţă de 4,50 m de limita sudică a celei săpate în anul 1993. 
Măsurătorile în teren s-au efectuat de la borna topografică CSA 481, aflată în apropiere. După îndepărtarea 
solului negru, de arătură, conţinând şi acesta diverse fragmente ceramice împrăştiate cu ocazia lucrărilor 
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agricole, a urmat un nivel brun-negricios - stratul de cultură, având o grosime de cca. 1,00 m, după care a 
urmat lutul galben, tare, 0,25 m. Demn de constatat sunt între m 8-1 O puternice urme de arsură care apar în 
profilul vestic, la 0,60 - 0,85 m. Acestea sunt aşezate pe o lentilă de lut galben de cca. 10 - 12 cm., 
amestecate cu fragmente de chirpici şi fragmente ceramice, aparţinând epocii bronzului. Pe lângă acestea, 
mai apar fragmente decorate cu linii în val sau orizontale de culoare cărămizie, sau ornamente cu impresiuni 
executate cu unghia, de culoare cenuşiu-deschis . Multe buze de vase feudal timpurii şi o toartă (Sântana de 
Mureş), lucrată dintr-o pastă cenuşiu-deschis, bine lustruită. Lentila în cauză se profilează şi în planul 
secţiunii pe o suprafaţă în formă de potcoavă, de cca. 1,30 m. În profilul nordic înregistrăm 2 fragmente de 
gresie. Avem de-a face, probabil, cu o locuinţă din epoca bronzului; o datare mai exactă, în momentul de 
faţă, neputându-se face. În m O - 3,25 la - 0,75 - 0,90 m, înregistrăm în profilul estic, material ceramic divers, 
de culoare roşie şi cenuşie, fragmente de funduri de vase (diam. 9 cm.), toartă de vas, fragment Coţofeni, 
mult chirpici cu urme de nuiele, un fragment de râşniţă şi 2 lespezi din gresie trecute prin foc, material 
osteologic. Şi aici va fi existat o locuinţă ce şi-a avut începuturile în perioada de tranziţie la epoca bronzului. 
De remarcat amestecul de material ceramic aparţinând diverselor epoci, precum şi greutatea stabilirii unei 
stratigrafii cronologice. Probabil, explicaţia constă în deranjarea zonei survenită în perioada feudalismului 
timpuriu, numai aşa putându-se explica faptul că la o adâncime de 0,75 - 0,90 m, găsim material ceramic şi 
din epoca bronzului şi din secolul IV şi din secolele X - XII. 

57. GRĂDINARl-"SĂLIŞTE", jud. Caraş-Severin; Ovidiu Bozu, Muzeul de Istorie, Reşiţa 

Comuna Grădinari se găseşte la 40 km SV de Reşiţa, pe drumul naţional 57, în zona de contact a 
Câmpiei Caraşului cu zona subalpină a Munţilor Aninei şi Dognecei. Cercetările au permis cartarea mai 
multor aşezări aparţinând secol~lor III-IV. Printre acestea se numără şi aşezarea din punctul Sălişte, comuna 
Grădinari, de pe malul stâng al Caraşului. Săpăturile au permis cercetarea mai multor locuinţe (L 1-L8) şi a 
unui atelier de olărit care cuprindea trei cuptoare. Locuinţele sunt semiadâncite, podeaua se găseşte la 55-65 
cm de nivelul antic de călcare, forma este dreptunghiulară sau pătrată, cu dimensiunile de 2,60 x 2,80 m şi 7 
x 4,25 m, conţin vetre şi gropi menajere. Cuptoarele au un perete median şi o singură gură de foc. Corpul 
este uşor tronconic, iar platformele de aşezare a vaselor (grătarul) sunt aproape circulare. Excepţie face 
cuptorul nr. 2, care are forma unei potcoave. Au fost descoperite şi golite două gropi, una dintre ele fiind 
comună celor trei cuptoare. În spatele cuptoarelor 1 şi 2 s-au cercetat două gropi utilizate pentru depozitarea 
resturilor ceramice. 

Deocamdată p~tem afirma că este vorba de o aşezare daco-romană întinsă, cu toate că începutul şi 
sfârşitul locuirii nu poate fi stabilit cu certitudine. Puţinele elemente de datare: două monede de bronz datând 
de la Gordianus III şi Claudius li, fibula cu arc bifurcat şi capul în formă de ''T", ca şi materialul ceramic, 
permit încadrarea aşezării în prima jumătate a secollui III. Ea işi continuă existenţa după retragerea 
administraţiei romane, până la finele acestui secol. Este posibil ca aşezarea să fi fost locuită şi în prima 
jumătate a secolului IV, aşa cum ar dovedi-o descoperirea a două monede de bronz (follis) emise de 
Constantinus li. ...,.,, 

Principala ocupaţie a locuitorilor a fost, bineânţeles, agricultura, creşterea animalelor, meşteşugurile 
casnice - olăritul, prelucrarea lemnului, ţesutul şi, poate nu în ultimul rând, prelucrarea fierului. Faptul este 
dovedit şi prin descoperirea de zgură şi urme de cuptoare în şapte localităţi. Aşezarea de la Grădinari se 
găseşte în imediata apropiere a drumului roman Lederata-Tibiscum-Sarmizegetusa şi la doar 3 km de castrul 
şi aşezarea romană de la Vărădia (Arcidava). v 

Cu toate că cercetările sistematice în aşezările datate în secolele III-IV sunt abia în faza de început, în 
literatura de specialitate se menţionează deja 130 de aşezări care se găsesc în arealul cuprins între Dunăre, 
Mureş şi Tisa, cunoscut din secolul XVIII sub numele de Banat. Specialiştii sunt de acord că această regiune 
se afla în secolele III-IV sub stăpânirea Imperiului Roman. Tinutul, în care se găseau două linii succesive de 
castre şi drumuri strategice, cuprindea numeroase aşezări rurale care au continuat să fie locuite şi după 
părăsirea Daciei de către administraţia romană şi care a jucat rolul unei "zone tampon" între barbari şi 
imperiu. v 

Populaţia locală, puternic romanizată şi atestată arheologic şi după anul 275, şi-a continuat existenţa 
neântrerupt şi după acest eveniment. Principala ocupaţie continuă să fie agricultura, la care se adaugă 
creşterea animalelor, exploatarea şi prelucrarea fierului, dovadă în acest sens fiind numeroasele descoperiri 
de monede izolate şi în tezaur, datate în secolul IV, în care se regăsesc şi monede imperiale de secol I-li. 

Majoritatea acestor locuiri se găsesc în jurul fostelor aşezări şi castre romane, ca şi în apropierea 
centrelor de exploatare şi prelucrare a fierului. l-----' 

Putem afirma că drumurile romane au fost utilizate şi în a doua jumătate a secolului III, chiar şi până la 
jumătatea secolului IV, jucând un rol important în viaţa economică a aşezărilor rurale. 

Credem, de asemenea, că până la jumătatea secolului IV toate aşezările din SV României au cunoscut 
o dezvoltare înfloritoare legată de stabilitatea politică, stabilitate ce începe să se altereze în jurul anilor 364-
368.V 
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58. GRĂDIŞJEA-COSLOGENI, jud. Călăraşi; Valeriu Cavruc, Marian Neagu, Muzeul Dunării de Jos, 
Călăraşi V 

În anii 1993-1994, Muzeul Dunării de Jos a continuat cercetările arheologice la Grădiştea-Coslogeni. În 
această perioadă, în partea de nord-est a Grădiştei au fost continuate lucrările în secţiunile mai vechi (S.I, 
S.11, S.111, S.Y., S.W., toate secţionând cenuşarul nr.1 al aşezării culturii Coslogeni şi aşezarea neolitică, iar S. 
Magistrală şi mantaua tumulului ce se încadrează între stratul neolitic şi cenuşar). Totodată, la sud-vest de S. 
Magistrală, în dreptul carourilor 8-15, prin 16 casete (4x4 m. fiecare) a fost cercetată jumătatea sudică a 
tumulului şi stratul neolitic suprapus de el. Prin studierea stratigrafiei, se constată că în porţiunea de sub 
turnul există cel puţin trei unităţi stratigrafice neolitice succesive: 1.- atestată de profilul unui bordei (?) 
aparţinând unei culturi neolitice deocamdată greu de precizat în lipsa materialelor relevante; 2.- profile a două 
bordeie (2,3); 3.- depunerea de scoici suprapusă de un strat de pământ bogat în materiale arheologice, toate 
aparţinând culturii Hamangia. Deasupra depunerilor culturilor neolitice, a fost sesizat profilul unui turnul ridicat 
din pământ galben, aproape steril. Sub partea de N-V a tumulului se observă o alveolare abia sesizabilă (şanţ 
în jurul tumulului sau un complex anterior acestuia?), aici s-au găsit materiale ceramice din eneoliticul târziu 
sau perioada de tranziţie, toate lucrate dintr-o pastă amestecată cu pleavă, scoică pisată şi nisip. Un vas a 
fost ornamentat cu amprente de sfoară răsucită şi "boabe de linte". Partea de N-E a tumulului este suprapusă 
de periferia sud-vestică a cenuşarului nr.1. Din câte rezultă din analiza profilelor S-Magistrală şi S.11 - S.I11, 
acesta s-a format în cel puţin 5 faze: întâi - deasupra tumulului, iar apoi extinzându-se treptat spre N-E. În trei 
cazuri, depunerile succesive ale cenuşarului se află pe "platforme" de lut crud (în două cazuri în pantă), toate 
amorfe în plan. La rândul său, cenuşarul a fost perforat, o dată de o groapă dacică şi de câteva ori de 
complexe Dridu şi medievale (Jec.XVI-XVIII). 

STRATUL NEOUT!C'-Majoritatea descoperirilor din anii 1993-1994 datează din perioada neolitică 
(cultura Hamangia, faza Goloviţa). qin această epocă menţionăm două bordeie (nr.4,5) descoperite sub 
mantaua tumulului. Ele sunt ovale în plan (2x2,4 m; 2,8x3), adâncite în pământ la 0,8-1 m. Din umplutura lor 
s-au recuperat materiale ceramice Hamangia, iar din unul din ele şi 2 figurine feminine, mărgele de lut şi rocă 
neprecizată, oase de animale, peşte şi carapace de broască ţestoasă. S-a găsit şi o construcţie de suprafaţă, 
care se prezintă sub forma unei aglomerări de scoici, sub care s-a găsit o aglomerare de chirpic, fragmente 
de oase de animale, fragmente ceramice. Menţionăm, că la acest din urmă nivel, complexul era delimitat din 
S-V de o dungă din fragmente de scoici. Din stratul de cultură neolitic provin câteva mii de fragmente 
ceramice, fragmente de figurine antropo- şi zoomorfe, unelte de piatră, silex şi os. Toate figurinele, cu o 
singură excepţie, sunt tipice culturii Hamangia. O figurină de lut, feminină, plată, cu picioarele redate printr-o 
linie incizată şi av~A n , în zona abdomenului o alveolare rotundă, în prezent nu-şi găseşte analogii. Din obiecte 
de cult, menţionăm i un "pahar'' în formă de falus, ornamentat cu incizii încrustate cu pastă albă. 

TUMULUL; -a cercetat cca.2/3 din suprafaţa tumulului. În anii 1993-1994 în el au fost găsite 26 
morminte, din care numai 2 cu inventar funerar. Se pot evidenţia cel puţin 4 faze cronologice de morminte: 1. 
- mormântul de bază (nr.20). Groapa mormântului taie partea superioară a umpluturii bordeiului neolitic. 
Defunctul a fost culcat pe partea dreaptă, orientat cu capul spre sud, presărat cu ocru, fără inventar; 2. -
mormântul lamnaia (nr.10); groapa mormântului rectangulară cu colţuri rotunjite perforează stratul neolitic şi 
parţial suprapune mormântul nr.20. Defunctul robust, chircit pe spate, orientat cu capul spre N-V - V., 
presărat cu ocru, fără inventar; 3. - morminte secundare din mantaua tumulului, chircite pe o parte, 
majoritatea pe partea stângă, fără inventar (nr.3-8, 9, 11-19, 21-24); 2 morminte de copii foarte prost 
conservate, au avut ca inventar funerar câte o ceaşcă cu toartă supraânălţată, una din bronz timpuriu, alta 
din bronz mijlociu; 4. - trei morminte (nr. 1,2 şi 8) întinse pe spate, orientate cu capul spre V. şi N-V, după 
toate probabilităţile datează din evul mediu ti~puriu, (sec. X-XI). 

AŞEZAREA CULTURII COSLOGENI 1h anii 1993-1994 lucrările s-au efectuat în cuprinsul cenuşarului 
nr.1 şi în preajma lui. În cenuşar s-a găsit un număr mare de fragmente ceramice, oase de animale, bucăţi de 
zgură, câteva piese din os (vârfuri de săgeţi, suport de săgeată ş.a.), de lut (pâinişoare), de bronz (sule, ace 
ş.a.). Alături de cenuşar, s-au descoperit 5 gropi, din care trei au fost cercetate. Sunt gropi în formă de clopot, 
umplutura lor - cenuşă bogată în fragmente ceramice şi oase de animale-. Un interes deosebit îl reprezintă 
un vas de provizie, ce îşi găseşte analogie apropriată în depozitul de vase din satul Eseniţa în N-E Bulgariei, 
atribuit de către cercetătorii bulgari culturii Zimnlcea-Plovdiv (V.Nicolov, V.Jecova, în lzvestia na Narodnia 
Muzei Vama, Tome 18(33), 1982, S.87-92, Tabl.l,3; Tabl.ll,3). 

Din epoca bronzului târziu face parte şi un complex uşor adâncit în pământ din a cărui umplutură, 
alături de ceramica Coslogeni şi multă cenuşă, s-a găsit un număr însemnat de bucăţi de lut ars provenit 
dintr-o vatră. J 

DESCOPERIRI MEDIEVAL S-a găsit o groapă ovală a culturii Dridu şi mai multe gropi de stâlpi de la 
construcţii medievale (sec.XVI-XVIII), o groapă cu scheletul unui viţel, câteva gropi rectangulare şi rotunde în 
plan. Din stratul de cultură menţionăm lulele turceşti, o cheie şi multe cuie de fier. 
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59. GRĂDIŞTEA MUNCELULUI "SARMIZEGETUSA REGIA", jud„ Hunedoara; Ioan Glodariu, Gelu Florea, 
Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca; Eugen laroslavschi, Gabriela Gheorghiu, Muzeul Naţional de 
Istorie a Transilvaniei 

Cercetările întreprinse la Sarmizegetusa Regia în anul 1994 s-au desfăşurat în trei sectoare distincte: 
pe terasa a VII-a A din zona hambarelor şi atelierului de făurărie , pe terasa a XIV-a situată mai jos şi la est de 
zona sacră şi pe terasa a IV-a aflată în interiorul fortificaţiei . Săpăturile efectuate pe prima şi pe ultima dintre 
terasele menţionate le-au continuat pe acelea din anii precedenţi. V 

Terasele VII A şi VII Bau fost amenajate mai sus şi spre sud-vest de terasa a VIII-a, cunoscută graţie 
marelui atelier de făurărie. Cercetările recente au afectat numai terasa VII A. Coroborând rezultatele 
săpăturilor efectuate pe terasa amintită se poate conchide că toate construcţiile descoperite acolo se 
eşalonează în trei etape. Primele, care aparţin nivelului I, au fost demontate de daci, încât din ele nu s-a 
păstrat aproape nimic în pofida stratului distinct căruia îi apartin. V 

În faza a doua s-a procedat la o nivelare masivă a ter~sei soldată şi cu înălţarea ei. Pe acest nivel s-a 
construit marele hambar cu pereţii din lemn şi cu blocuri de calcar la bază . Inventarul lui, care consta cu 
precădere din vase de provizii, mei şi grâu carbonizate, se datează pe durata secolului 
I p.Chr. şi la începutul celui următor. Hambarul a fost distrus prin incendiere, foarte probabil la cucerirea 
Sarmizegetusei. V 

Contemporană cu el este o construcţie adâncită în pământ (circa 0,40 m.), cu pietre de micaşist la 
bază şi cu pereţii din lemn, amenajată la vest de hambar. Ea a fost cercetată doar parţial , încât deocamdată 
se poate afirma că măsoară circa 8 m. în lungime şi că în partea de sud avea probabil un pridvor larg de 2 m. 
Altă construcţie abia sesizată în 1994 se află la sud de hambar şi , spre deosebire de precedentele, pe lângă 

· obişnuita ceramică, conţinea un lingou de fier; patru topoare, o teslă mică şi · un . vârf de pilum. Parţial pe 
această construcţie şi în afara ~i. spre vest şi sud s-a găsit o aglomerare de piatră de micaşist contemporană 
cu ultimul nivel (al treilea) existent şi cu cele două cuptoare cercetate în anul precedent. Constatările succinte 
expuse până acum impun extinderea săpăturilor pe întreaga suprafaţă a terasei. J 

Pe terasa a XIV-a a început cercetarea unei locuinţe incendiate, cu pereţii din lemn şi cu câteva blocuri 
de calcar la bază. Stratigrafia terasei indică o amenajare de anvergură a terenului înainte de ridicarea 
locuinţei , iar materialele descoperite demonstrează că din ea au fost evacuate piesele de inventar de care 
proprietarii aveau nevoie înainte ca ea să fie distrusă prin incendiu. Până la săparea ei integrală este de 
adăugat doar că din dărâmături s-au recuperat fragmente de tencuială cu decor în relief, cu caneluri şi chiar 
vopsite. Ceramica aparţine sec. I p.Chr. V 

Pe terasa a IV-a a continuat săparea cisternei amenajate în apropierea zidului de incintă al cetăţii 
dacice stabilindu-se dimensiunile sale: lungimea de circa 9 m., lăţimea de 7,20 m. şi înălţimea pereţilor 

căptuşiţi cu lemn de minimum 1,20 m. Podina cisternei cu placajul din lemn urmează să fie dezvelită integral 
în anul viitor. Cele două nivelări romane ale terasei au antrenat odată cu pământul provenit din interiorul 
cetăţii o mulţime de obiecte: ceramică dacică şi romană (inclusiv pictată, amfore fragmentare, opaiţe 
fragmentare) , ţigle, olane, lupe de fier, fragmente de vase din sticlă , un altar fragmentar, foi de mică utilizate 
la ferestre ş.a.m .d. Capacitatea cisternei în condiţiile în care înălţimea pereţi lor ei era minimum de 1,20 m. 
ajunge la circa 70 mc. Constructiv, ea se apropie de aceea de pe Valea Chişetoarei, iar amenajarea ei s-a 
făcut în perioada dintre cele două războaie cu Traian. J 

60. HÂRŞOVA, jud. Constanţa v 
A. IELL. Puiu Haşotti, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa; Dragomir Popovici , Radian 

Andreescu, M.N.I.R. Bucureşti ; .Jannick Rialland, Bernard Randoin, Ministerul Culturii Franţa. Direcţia 
Patrimoniului; Nicolae Constantin, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa; C. Bem, FI. Vlad, V. 
Voinea, C. Micu, Universitatea "Ovidiu" Constanţa V 

S-au continuat cercetările arheologice cu caracter interdisciplinar de la Hârşova-teii. Acestea au 
continuat cu precădere în S.B. unde au fost cercetate resturile unor locuinţe gumelniţene (faza A2) distruse şi 
câteva zone cu deşeuri menajere, la care se adaugă câteva structuri de combustie. Deosebit de interesante 
sunt resturile unor structuri de locuire păstrate parţial-tranşee de fundaţie ce prezintă caracteristici diferite 
ceea ce presupune existenţa unor funcţionalităţi sau modalităţi constructive deosebite. La acestea se adaugă 
un bogat inventar constând din unelte (os, corn, piatră, silex) şi obiecte de podoabă, toate aparţinând fazei 
A2 a culturii Gumelniţa. J 

STUDIUL OSTEOLOGIC AL RESTURILOR DE MAMIFERE. Dragoş Moise, Universitatea "Ovidiu" 
Constanţa \.,/ 

S-a continuat studiul arheozoologic al resturilor osteologice provenind din complexele cercetate, pe 
baza acestuia stabilindu-se repartijia şi frecvenţa pe specii, precum şi unele detalii privind economia 
alimentară. 

'\ _..,/ 
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STUDIU PRELIMINAR HERPETOLOGIC:i1. Venzel, Muzeul ŢărU Crişurilor Oradea 
Materialul recoltat în campaniile 1993-1994 este prezentat din punct de vedere biometric, ca şi din 

punct de vedere al restituirii paleomediului specific - pe malul Dunării. 

STUDIU PALEOIHTIOLOGIC. ~ athalie Desse-Berset, C.R.A.-C.N.R.S. Franţa; Valentin Radu, 
Departamentul de Cercetări Pluridisciplinare M.N.I.R. Bucureşti 

Materialul ihtiologic prelevat cu precădere din zonele de deşeuri menajere a constituit un bogat 
material de studiu osteologic, evidenţiindu-se speciile descoperite, precum şi frecvenţa lor în diferite nivele. 

STUDIU ANTRACOLOGIC PRELIMINAR. V.chabal, U.R.A. 1477 C.N.R.S. Franta 
S-a continuat prelevarea resturilor de lemn sau cărbune din diferitele contexte arheologice cercetate în 

S.B., reuşindu-se să se pună în evidenţă caracteristicile materialului studiat. 

STUDIU PALINOLOGIC PRELIMINAR. V M.F. Diot, C.N.P. Perigueux Franţa; M. Tomescu, 
Departamentul de Cercetări Pluridisciplinare M.N.I.R. Bucureşti 

Strategia generală de prelevare şi studiere a probelor palinologice a fost adaptată caracteristicilor 
specifice sitului în scopul determinării conţinutului sporo-polinic şi interpretării acestuia din punct de vedere al 
semnificaţiei în plan arheologic şi al condiţiilor de mediu. 

STUDIUL MATERIALULUI LITIC DESCOPERIT ÎN NIVELE ENEOLITICE) A. Baltres, Institutul de 
GeoloQie a României Bucureşti; C. Haită, M. Tomescu, M.N.I.R. Bucureşti 

ln cadrul acestui studiu sunt prezentate datele preliminare asupra principalelor categorii petrografice 
identificate în cadrul materialului litic descoperit, precum şi asupra zonelor de ocurenţă ale acestora şi 
eventualele conexiuni faţă de sit. J 

STUDIUL PRELIMINAR AL MATERIALULUI OSTEOLOGIC - AVIFAUNĂ. E. Kessler, Universitatea 
"Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca 

Materialele recoltate în campaniile 1993 şi 1994 au fost studiate şi sunt prezentate datele biometrice, 
precum şi consecinţele în cadrul cercetării arheologice şi în ceea ce priveşte restituirea mediului şi a 
biotopului din perioada din care provin acestea. 

STUDIU MALACOLOGIC¼. Sarkany-Kiss, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca 
Este prezentat studiul preliminar al materialului malacologic recoltat în campaniile 1993-1994 

evidenţiindu-se caracteristicile biometrice ale acestuia şi consecinţele în planul cercetării arheologice. 

STUDIUL CARPOLOGlc!Rezultate preliminare. R. Buxo, U.R.A. 1477 - C.N.R.S. Franţa 
În cadrul cercetărilor începute în 1993 s-a putut definitiva o strategie a studiului şi a prelevărilor care a 

fost aplicată în 1994. 
Astfel, s-au putut cerceta materialele prelevate din complexele cercetate, în special cele de deşeuri 

menajere şi structurile de combustie. 
Ca studiu test s-a încercat evidenţierea calitativă a altor structuri, din punct de vedere carpologie. 

STUDIUL SEDIMENTOLOGIC PRELIMINAR. ¼.A. Courty, U.R.A. 723 - C.N.R.S. Franţa; C. Haită, 
Departamentul de Cercetări Pluridisciplinare M.N.I.R. Bucureşti 

Pe baza probelor prelevate s-a continuat identificarea faciesurilor sedimentare din cadrul sitului şi 

interpretarea lor în contextul arheologic. 

8. "EDIFICIU". Paul Damian, Dana Mihai, M.N.I.R.; Oana Damian, Institutul de Arheologie "Vasile 
Pârvan" Bucureşti; Constantin Nicolae, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţav 

A fost continuată cercetarea unei zone situate pe panta vestică a promontoriului pe care se află 
cetatea, şi anume a unui obiectiv numit în mod convenţional edificiu, aparţinând epocii romano-bizantine. 
Datelor cunoscute despre această construcţie, reieşite din studiul S 1-111/1990, 1992-1993, li s-au adăugat 
cele fumizate de S IV. A fost continuată cercetarea spre vest a construcţiei, care are o formă 
rectangulară(16,50 x 14,00 m) şi este compartimentată prin ziduri interioare, orientate trei dintre ele nord-sud 
şi două respectiv est-vest, cu lăţimi cuprinse între 0,40 şi O, 70 m, cu înălţimi diferit păstrate, având mai multe 
nivele de pavaje şi canale pentru scurgerea apei. În cadrul edificiului s-a putut constata că unul dintre pavaje 

· a fost lucrat numai din dale rectangulare de cărămidă, în majoritate demontate, ceea ce se păstrează bine 
fiind de fapt "patul" de mortar pe care erau aşezate cărămizile. Au fost cercetate de asemenea, două canale 
pentru scurgerea apei, surprinse în campania de anul trecut. Canalul 1 are lungimea totală de 11,50 m, 
lăţimea de 0,20-0,23 m, adâncimea de 0,43 m, este orientat NNE-SSV (în S III), pentru ca, dincolo de limita 
sudică a edificiului să cotească spre vest, continuându-şi traseul cu o orientare E-V. Canalul a fost dalat şi 
probabil acoperit cu cărămizi, aşezate pe un "pat" de mortar, şi placat pe părţile laterale cu straturi succesive 
de pietre şi cărămizi prinse cu mortar. Din acest canal se desprinde o ramificaţie a sa, canalul 2, păstrat pe o 
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lungime de 1,45 m„ construit într-o manieră idetică primului, în care a fost descoperit un mare număr de 
monede din bronz. La sud de ceea ce noi considerăm limita edificiului romano-bizantin, s-a continuat 
cercetarea a două ziduri, descoperite anterior; unul lung de 2 m, lat de 0,80 m, pătrunzând sub malul estic al 
secţiunii, orientat NV-SE, păstrat pe o înălţime de 1,35 m, a fost construit din pietre de dimensiuni diferite, 
nefasonate, alternând cu şiruri de cărămizi în elevaţie, fundaţia fiind alcătuită numai din pietre; celălalt zid 
este reprezentat de fapt de primele asize din fundaţie şi de resturi de mortar roz, având probabil lăţimea de 
circa 2,50 m şi orientarea E-V, lungimea sa vizibilă fiind în momentul săpăturii de 4 m, dar pătrunzând sub 
malurile estic şi respectiv, vestic ale secţiunii. Tot la sud de edificiu, a fost surprinsă şi o groapă cu material 
ceramic de factură getică (probabil sec. I a.Chr.) care constituie cea mai veche descoperire din zona 
cercetată. Edificiul romano-bizantin a fost suprapus de un nivel de locuire medievală timpurie (sec. X-XI), 
prezent prin câteva gropi menajere, ca şi de unul de vieţuire medievală târzie (sec. XV-XVII), documentat prin 
urmele unei locuinţe şi gropi menajere. Materialul arheologic descoperit constă din ceramică, aparţinând atât 
epocii romano-bizantine, cât şi celei medievale, obiecte din fier, monede de bronz. Cercetările viitoare vor 
urmări completa degajare a edificiului, stabilirea exactă a cronologiei fazelor constructive, precum şi a 
destinaţiei sale. V 

C. "CETATE'~nait I. Panait, Universitatea Constanţa; A. Rădulescu, T. Papasima, Muzeul de Istorie 
Naţională şi Arheologje Constanţa; C. Chiriac, Universitatea laşi; A. Ştefănescu, D. Flaut, Constatin Nicolae, 
Muzeul Cotroceni t/ 

Săpăturile s-au plasat în trei secţoare: I. Şanţul ax N-S, deschis în campania anterioară; li. Sectorul 
faleză; III. Latura de Ea promontoriului/ 
. Deschiderea Şanţului 1, în 1993 a fo_st impusă de completa absenţă a informaţiilor privind depunerea 
stratigrafică în incinta complexului cetăţii. ln 1994 s-a dovedit în mod clar că secţiunea trasată în cursul 
campaniilor mai vechi, în aceeaşi direcţie, nu a fost epuizată pe întregul ei traseu. Dacă segmentul sudic 
prezintă coama stâncii la -0,40 m de la nivelul actual, jumătatea de nord este mult mai adâncă graţie pantei 
abrupte a rocii de susţinere. lnterveţiile anterioare, mai greu de atribuit vreunuia dintre arheologii ce şi-au 
propus cercetarea monumentului, au fost oprite la cca -1 m, fiind departe de a epuiza întreaga depunere. 
Săpându-se cu atenţie, nici în 1994 nu s-a ajuns la cota stâncii, precizându-se însă nivelele de locuire ale 
evului mediu timpuriu şi fazelor romano-bizantine şi romane. Observaţiile confirmă o puternică locuire după 
sfârşitul sec. al X-lea de când provin vestigiile unor bordeie datate cu cuptoare din piatră. Unele dintre aceste 
instalaţii prezintă intervenţii de refacerre practicate în aceeaşi perioadă. Astfel, grupul C3-C4 este alcătuit din 
două cuptoare pietrare care au aparţinut aceleiaşi locuinţe. Iniţial, cuptorul 3 urma o formă paralelipipedică, 
fiind parţial demontat de C4, în formă de potcoavă, cu o largă deschidere a bolţii. Avarierea lui C4 a impus 
micşorarea camerei de foc şi ridicarea vetrei prin depunerea unui pat de pământ amestecat cu cărbune şi 
apoi a unui strat de cioburi de amforă romano-bizantină. Cuptorul iniţial avusese vatra direct pe stâncă. 
Datarea acestor instalaţii s-a putut face prin fragmentele de vase borcan cu decor în striuri găsite în 
umplutura cavităţii. În S I 1993, carourile 11-12, au apărut resturile unei locuinţe de mari dimensiuni 
incendiată. Se remarcă o mare cantitate de ţigle, cărbune, pământ înroşit. Podeaua a fost lutuită cu pământ 
galben. Materialul ceramic indică sec. III-IV. De reţinut prezenţa unui borcan de factură getică lucrat la mână 
şi a unei cutiuţe din ceramică alcătuită din două valve decorate cu motiv incizat sau în relief. Capacul alcătuit 
de una din valve are un orificiu pe centru cu diametrul de 1 cm. În depunerea arheologică s-au descoperit mai 
multe monede, resturi ceramice, câteva obiecte sau fragmente de piese din fier, bronz, podoabe, printre care 
un cercel de aur. În sectorul falezei s-a precizat că paralel cu zidul atribuit genovezilor, la cca 1 O m N de 
acesta, a existat un alt zid din piatră, lat de 0,75 m. El a putut fi urmărit pe o lungime de 3,70 m, fiind orientat 
E-V. 

Pe extrema de E a monticolului, amenajarea unui drum de acces la o gospodărie actuală, a escavat 
depunerea arheologică pe câteva zeci de metri. Profilul acestei răşluiri dovedeşte că extra muros a existat, 
după sec. X, o intensă locuire de la care provin gr;:opi de bordeie, gropi de provizii, un cuptor tot de bolovani 
din piatră, resturi ale unor puternice incendii ş.a. ✓ 

*** 
CETATEA ROMANĂ TÂRZIE, Costel Chiriac, Institutul de Arheologie laşi 

Am efectuat săpături în cetatea romană târzie Carsium continuând pe acelea întreprinse de colegii de 
la Universitatea din Constanţa şi Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din aceeaşi localitate. Fondurile au . 
fost alocate de către Institutul de Arheologie din laşi şi de către Muzeul din Constanţa. ~ 

Campania a vizat, spre deosebire de aceea din 1993, adâncirea în secţiunea SI (orientată N-S), 
perpendiculară pe cursul Dunării şi situată în interiorul incintei cu turnul mare. Sub straturile şi nivelele 
medievale timpurii am reuşit să surprindem o suprafaţă locuită în sec. IV p.Chr., având, conform observaţiilor 
stratigrafice, mai multe nivele dintre care unele datate cu monede. Se remarcă, în mod deosebit, o locuinţă 
de suprafaţă ce a avut, probabil, pereţii construiţi din material lemnos şi în interiorul căreia au fost descoperite 
numeroase obiecte de ceramică, metal, os şi sticlă printre care amintim: trei cercei de aur, opt opaiţe 
întregibile, aplice şi ataşe de bronz, ponduri de plumb, ustensile de os şi bronz, fragmente diverse de vase 
ceramice şi de sticlă specifice sec. IV p.Chr.J 
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Această locuinţă (poate un atelier ?) se află într-o curte marcată de câteva fragmente de zid cu ţigle 
romane. Am putut constata că în capătul de Sal lui SI, stratul roman târziu este situat pe o umplutură aflată 
.direct pe stânca de calcar a dealului, unde este amplasată cetatea. Între materialele refolosite din epoca 
romană timpurie, se remarcă un fragment de ţiglă cu ştampila unităţii de cavalerie care, în opinia noastră, a 
construit castrul roman Carsium şi care era "ALA GALLORUM FLAVIANA". O constatare de ordin general 
este aceea că, atât straturile romane timpurii, cât şi cele de sec. V-X au fost puternic afectate de construcţiile 
medievale mai ales prin amenajarea unor trasee de ziduri. Este de aşteptat ca în porţiunea nordică a secţiunii 
SI să apară elemente de construcţii monumetale, lucru sugerat de apariţia unui traseu de zid masiv absidat. v 

v 
61. HISTRIA, jud. Constanţa; Petre Alexandrescu, Alexandru Suceveanu, Institutul de Arheologie ''Vasile 
Pârvan" Bucureşti 

Sector "CUPTOARE". M. V. Angelescu, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti; 
P. Dupont; L. Buzoianu, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa cJ 

Această săpătură are ca principale obiective studierea structurilor atelierului ceramic, determinarea 
producţiei atelierului şi modul în care această zonă poate fi integrată datelor urbanistice privitoare la platoul 
din vestul cetăţii. 

Stratigrafia sectorului ne apare acum mult mai clară. În afara unor situaţii deosebite ea se prezintă în 
următorul fel: - nivel arhaic (miji. sec. VI a.Chr.). 

· - nivel arhaic tîrziu (st. sec. VI - încep. sec. V a.Chr.). 
- nivel clasic (miji. sec. V a.Chr.). 
- nivel clasic tîrziu (st. sec. V - încep. sec. IV a.Chr.). 
- nivel elenistic (miji. sec. IV a.Chr.). 
- nivel elenistic (st. sec. IV a.Chr.). 
- nivel elenistic (sec. III - încep. sec. li a.Chr.). 
Studierea structurilor atelierului ceramic impune, pentru a putea trage concluzii corecte despre acest 

sector, studierea şi identificarea construcţiilor anexe ale atelierului, nu numai cuptoarele. 
Determinarea producţiei atelierului: în campaniile precedente nici un rebut de fabricaţie nu a fost găsit. 

Dacă pentru cuptoarele elenistice avem indicaţii că ar fi putut produce ţigle, cele mai timpurii sunt de 
dimensiuni mai mici şi probabil că au produs vase, dar natura acestora rămâne de stabilit, şi în măsura 
posibilului sperăm să putem aduce precizări privind ceramica produsă de atelierele histriene. 

Campania din acest an impune transportarea unei cantităţi foarte mari de pământ depus din vechile 
săpături pentru a se putea deschide o nouă suprafaţă la sud de SG, suprafaţă ce are drept principal obiectiv 
înregistrarea modului în care atelierul - în diferitele sale faze de fucţionare - se încadrează din punct de 
vedere urbanistic acestei zone a cetăţii greceşti. 

De asemenea, a fost începută o secţiune perpendiculară pe traseul zidului arhaic de incintă. 

Rezultatele ei parţiale - ea urmează a fi finali.rntă anul următor - dovedesc că în epoca elenistică (momentul 
urmează a fi precizat de continuarea săpăturii) un zid din blocuri de calcar a funcţionat pe vechiul traseu al 
incintei arhaice. 

SECTOR "X". Catrinei Domăneanţu, Institutul de Arheologie ''Vasile Pârvan" Bucureşti 
Anul acesta eforturile noastre s-au concentrat în primul rând pe curăţarea săpăturii Suzanei Dimitriu, 

abandonată de 26 de ani, operaţie deosebit de migăloasă, dar necesară pentru o încadrare corectă a 
propriilor descoperiri. 

Având în vedere malurile prăbuşite şi necesitatea unor noi profiluri stratigrafice - pornind de la firul 
ierbii - am lărgit puţin vechea săpătură obţinând o suprafaţă de 19 x 9 m. 

Acest lucru ne-a prilejuit efectuarea propriilor observaţii stratigrafice. 
Rezultatele au fost următoarele: - S-au verificat cele trei niveluri elenistice înregistrate în această zonă. 

Ele sunt reprezentate de fazele străzii identificate în colţul de sud-est al săpăturii şi de cele trei niveluri de 
aşa-zise pavaje înregistrate pe latura de vest. 

Primul nivel elenistic este reprezentat de o stradă pavată cu pietricele de calcar şi prevăzută cu o 
rigolă sau un canal (lat de 0,30 m.) având marginile din pietre de calcar şi fundul pavat cu dale mari de şişt 
verde. Spre vest el a fost distrus de o groapă târzie care conform cametelor de săpătură a coborât până în 
straturile arhaice. Acestui nivel îi mai aparţin zidul nr. VIII care a fost curăţat în întregime fiind suprapus de al 
doilea nivel al străzii şi patrulaterul de temelii albiene ale cărui limite interioare au fost stabilite cu exactitate. 
În mijlocul lui s-a găsit baza unui pilastru de formă neregulată construit în aceeaşi manieră. 

Al doilea nivel elenistic este reprezentat de cea de a doua fază a străzii, pavată cu fragmente de 
ceramică, unele rulate, şi pietre mărunte de şist verde. Ea respectă linia canalului nesuprapunându-1, ceea ce 
ne îndeamnă să considerăm că acesta a funcţionat şi în a doua fază. 
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Al treilea nivel de stradă este reprezentat de o tasare groasă şi consistentă de nisip cu scoici căreia îi 
corespunde un nou canal , mai mic, cu pereţii din pietre de şist verde şi fundul de lut. 

În afară de această verificare stratigrafică prilejuită de cercetarea vechii săpături în campania din vara 
aceasta am mai trasat 3 noi casete spre sud. Scopul lor a fost o altă verificare şi anume încercarea de a 
surprinde în teren una din principalele străzi ce străbat platoul de vest al cetăţii care apărea foarte clar pe o 
fotografie aeriană din anul 1968, interpretată de Al. S. Ştefan. 

Rezultatele au fost mai mult decât mulţumitoare pentru că într-adevăr, imediat sub stratul vegetal în 
toate cele trei casete a apărut o stradă orientată est-vest, pavată cu fragmente ceramice şi având o lăţime de 
aproximativ 12 m. Descoperirea ei ne permite cunoaşterea măcar a unei limite (cea de sud) a insulei 
elenistice pe care am început să o cercetăm. 

SECTOR ''TEMPLU"Jiexandru Avram, Monica Mărgineanu-Cârstoiu, Institutul de Arheologie "Vasile 
Pârvan" Bucureşti 

Campania din 1994 a fost destinată definitivării înregistrării tuturor complexelor şi zidurilor din epoca 
romană care suprapun suprafaţa cercetată de noi. 

Astfel, au fost înregistrate cu cea mai mare atenţie zidurile edificiilor romane - sarcină deosebit de 
dificilă datorită faptului că multe dintre ele suprapun sau înglobează ziduri de epocă greacă. 

De asemenea, au fost demontate zidurile înregistrate anul trecut şi au fost terminate sondajele 
stratig~afice ce au avut drept scop verificarea unor situaţii mai deosebite. 

ln aproape toată suprafaţa pe care am început să o studiem s-a coborât până la nivelurile greceşti 
(elenistice). 

SECTOR "BASILICA EPISCOPALĂ". Al&xandru Suceveanu, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" 
Bucureşti; Crişan Muşeteanu, M.N.I.R.; Octavian Bounegru, Universitatea laşi 

În acest an s-a cercetat zona dintre estul basilicii, unde s-a constatat aceeaşi stratigrafie întâlnită şi 
până acum: IV A (? 491-559); IV B (559-602 ?); V A (602 ?-641 ?); V B (641-680). 

Ultimul nivel menţionat a fost surprins şi peste anexa de sud a basilicii. Noutatea acestei campanii a 
constituit-o descoperirea a trei morminte târzii (unul dintre ele având o cataramă databilă 570-600) aparţinând 
basilicii. Judecând după situaţiile identificate la est de basilică s-ar părea că numărul lor este mult mai mare. 

J 
SECTOR "DOMUS". Octavian Bounegru, Universitatea laşi; Virgil Lungu, Muzeul de Istorie Naţională 

şi Arheologie Constanţa 
A continuat cercetarea complexului denumit "Domus IV", identificându-se trei momente constructive 

principale (secolele 11 , IV şi respectiv VI p. Chr.). De menţionat că în ultima fază menţionată zidurile sunt 
legate cu pământ. A mai fost efectuat de asemenea un nou sondaj până la stâncă, identificându-se în mare 
întreaga stratigrafie a cetăţii. 

SONDAJ "PIAŢA MAREJ: Alexandru Suceveanu, Mircea V. Anghelescu, Institutul de Arheologie 
"Vasile Pârvan" Bucureşti 

Ca urmare a iniţiativei DMASI de a executa lucrări de consolidare şi restaurare (refacerea pavajului) în 
acest sector al cetăţii a fost iniţiat un sondaj care urma să înregistreze stratigrafia acestei zone. 

Au fost efectuate două secţiuni orientate nord-sud, deci perpendicular pe zidul de nord al basilicii din 
Piaţa Mare şi o secţiune în nava de nord a acestui monument. 

Sondajul a pus în evidenţă apartenenţa celei mai vechi faze a basilicii la momentul I C (170 - +/-250 
p.Chr.), urmată de o reparaţie în li A (+/-250 - 295 p.Chr.). 

De asemenea, a apărut şi zidul unui monument care prin tehnica de construcţie (opus mixtum), 
dimensiuni şi amplasament pare să fie un edificiu important. El este construit în I A (+/-0 - +/-100 p.Chr.) şi îşi 
continuă existenţa şi în I B (+/-100 - 170 p.Chr.). În momentul construirii basilicii {IC) acest zid este acoperit 
de o stradă care va fi reparată în li 8 (295 - 378 p.Chr.). 

Utile informaţii ne-a oferit această săpătură şi pentru secolul VI când s-au putut urmări diferitele faze 
constructive ale acestei zone. 

Trebuie menţionată şi descoperirea, în şanţul de fundaţie al reparaţiei basilicii din sudul Pieţei Mari, 
unei frize hellenistice de marmură care are reprezentat pe laterale pe Helios, iar în centru pe Apollo, 
Hephaistos, Poseidon, Eros, Afrodita, Athena, Zeus, Hermes şi (probabil) Hera. 

62. IAŞI, "SCĂNTEIAJud. laşi; Cornelia Magda Mantu, Institutul de Arheologie laşi; Linda Ellis, Universitatea 
de Stat S.U.A.; Senica Tănase, Muzeul de Istorie laşi; Galina Bodareu, Institutul Pedagogic din Chişinău 

Săpăturile din campania 1994 în aşezarea Cucuteni A3 de la Scânteia au avut ca obiectiv în primul 
rând lărgirea ariei cercetate în jurul locuinţei 7 /1992. Cu acest prilej a fost săpată până în solul viu Caseta BA, 
ocazie cu care au fost ientificate 2 gropi menajere 120 şi 121. Caseta 9, a fost trasată în acelaşi scop, între 
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caseta 8A/1994 şi caseta 7/1993. În această suprafaţă, între 0,30-0,90 m. au fost descoperite mai multe 
piese de inventar mărunt (o cantitate foarte mare de piese din silex, statuete antropomorfe şi zoomorfe, idoli 
conici). La -0,95 m. a fost pus în evidenţă un complex alcătuit dintr-o concentrare de material arheologic 
(fragment~ ceramice? oase de animal~, sporadic chirpic, f~arte ~ulte; pietre, unele de dimensiuni mari), care 
credem ca ar putea f1 legate de un atelier de prelucrare a s1lexulu1. V 

Sub acest nivel au fost observate şi delimitate contururile gropilor 113 şi 117 in 1993, care au fost apoi 
cercetate până în solul viu.J 

O altă problemă care am avut-o în vedere în anul 1994 a fost lărgirea cercetării în zona de vest a 
aşezării unde în 1990 au fost descoperite resturile mormântului dublu de înhumaţie. În acest sens a fost 
trasată Cas.1 O şi 1 O A, care au pus în evidenţă Locuinţa 8. Suprafaţa cercetată de 9 x 8,5 m. a arătat însă că 
locuinţa 8 era mai mare, dar din păcate, din cauza fondurilor insuficiente ea nu a putut fi dezvelită în 
întregime. Suprafaţa cercetată a scos la iveală însă lucruri deosebite. Astfel, în caseta 1 O, pe o suprafaţă de 
aproximativ 5 x 2 m. au fost dezvelite resturi relativ masive provenind de la pereţi, cu urme de nuiele, de 
culoare maroniu închis. În apropierea acestor fragmente au fost identificate multe fragmente de vatră 
deranjată şi resturi dintr-o construcţie care credem că este legată tot de o vatră, dar cu caracter de cult. În 
partea de sus a acestei construcţii, dar şi printre resturile de la pereţi, au fost identificate fragmente cu decor 
incizat, care sunt în curs de restaurare. J . 

Precizăm că descoperirea de la Scânteia prezintă analogii cu una similară de la Bereşti "Dealul 
Bulgarului". Sub toate aceste resturi, după degajarea lor a fost delimitat conturul platformei. În caseta 1 o, 
după îndepărtarea resturilor de platformă, a fost pusă în evidenţă o altă vatră, intactă şi în situ 
(-0,76 m.), de formă rectangulară, de 0,80 x 0,76 m., cu colţurile dinspre vest uşor alungite. Vatra fusese 
construită direct pe sol. V 

· Un alt obiectiv al cercetărilor noastre a fost cel al determinării construcţiilor în cadrul aşezării. Astfel, 
împreună cu un colectiv de la lnstitutl.JI Geologic al României, condus de Mihaela Ghiţă, a fost cercetată prin 
metoda rezistivităţii solului o suprafaţă de 100 x 1.000 m., în cadrul căreia au fost puse în evidenţă mai multe 
anomalii, ce delimitează probabil amplasamentul altor locuinţe şi gropi. Cercetarea va continua şi în anul 
acesta. Precizăm că astfel de cercetări se efectuează aproape frecvent în aria Tripolie, unde până acum 
există evidenţe pentru aproape 20 de aşezări. ~ 

63) 1CLOD, 'TABLA POPII", jud. Cluj; Gheorghe Lazarovici, Aurel Bulbuc, Viorica Crişan, Zoia Maxim, 
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei 

Cercetările arheologice desfăşurate pe o mică suprafaţă din acest punct au scos la lumină un bogat 
material aparţinând epocii bronzului şi primei vârste a fierului. În secţiunea trasată au fost decopertate parţial 
două locuinţe de suprafaţă construite din lemn şi chirpici aparţinând Hallstattului timpuriu. În locuinţa nr. 1 au 
fost descoperite în preajma vetrei de foc un mare număr de fragmente ceramice de culoare neagră cu luciu 
metalic şi caneluri în exterior şi brun roşcate în interior, precum şi un vas întreg. 0 

În locuinţa nr. 2 s-a descoperit tot o vatră de foc, bucăţi de perete căzut peste aceasta, iar în imediata 
apropiere se afla un fragment arhitectural din lut, de forma unui fagure având diametrul orificiului central de 
130 mm. Tot aici s-au descoperit mai multe fragmente ceramice asemănătoare celor din locuinţa nr.1 şi un 
număr însemnat de oase de animale.J 

Materialele aparţinând epocii bronzului sunt puţin numeroase în sectorul cercetat ele concretizându-se 
în câteva fragmente ceramice. V 

Din cercetările de suprafaţă şi sondaţele anterioare în punctul numit "Tabla Popii" au existat şi locuiri 
din epoca dacică, romană şi post romană.\_) 

64. IENISALA (ENISALA), jud.; Tulcea; Raluca losipescu, Sergiu losipescu, Centrul de Proiectare pentru 
Patrimoniul Cultural Naţional V 

Desfăşurată în august-septembrie, finanţată ca şi în trecut de Direcţia Monumentelor, Ansamblurilor şi 
Siturilor Istorice, campania de săpături arheologice din anul 1994 de la cetatea medievală lenisala a avut ca 
scop continuarea cercetărilor din anii 1991 şi 1993, ea concentrându-se în două sectoare principale: a). 
locuirea din preajma curtinei sud-vestice a castelului şi b). turnul 1 şi curtina adiacentă a incintei exterioare. ln 
primul dintre aceste sectoare au fost descoperite în continuare încăperi ale şirului adosat curtinei, cu un 
bogat şi variat inventar arheologic încadrat cronologic secolului al XIV-iea şi începutul celui de-al XV-iea şi, 
cu totul sporadic, din veacul al XVI-iea şi al XVII-iea. În cel de-al dolea sector a continuat cercetarea 
aparţinând în cea mai mare parte aceleiaşi etape de funcţionare a fortificaţiei (sec. XIV-începutul sec. XV). 
Cercetările arheologice conturează direcţiile de elaborare a proiectului de sistematizare verticală, de 
conservare a sitului. De asemenea, în campania 1994 au fost duse mai departe carcetările de parament 
pentru elaJ/>orarea detaliilor proiectului de conservare-restaurare a castelului şi incintei exterioare a cetă~i 
lenisala. '\Jy 
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65. IERNUT, corn. Sfântu Gheorghe, jud. Mureş V 

A. "PUNCTUL RÂTUL MORll",Mircea Rusu, Adrian Ursuţiu, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei 
Cluj-Napoca 

S-a urmărit extinderea săpăturilor anterioare din anul 1991. A fost deschisă o secţiune de . 
16 x 2 _m orientată NV-SE, paralel cu malul Mureşului, amplasată chiar pe marginea terasei râului. 

ln secţiune a fost surprinsă următoarea stratigrafie: Sub nivelul de pământ arabil cu o grosime de 0,25 
- 0,30 m începe: 1. nivelul aparţinând aşezării din Hac (0,30 - 0,60 m) pământ cenuşos de culoare neagră; 2. 
nivelul corespunzând etapei târzii a bronzului final (0,60 - 0,70 m), cu pământ de culoare maronie şi 
consistenţă sporită; 3. nivel neuniform ca grosime conţinând materiale Coţofeni. 

Nu au fost surprinse complexe în nici unul din nivelele de locuire mai sus amintite. Menţionăm că, în 
urma sondajului din anul 1991 , a fost dezvelită o locuinţă aparţinând purtătorilor culturii Basarabi şi nivelul 
aferent acesteia. 

B. "PUNCTUL PE ŞES", Mircea Rusu, Călin Cosma, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj
Napoca 

Aşezarea din secolele V-VI si VIII-X . / . 
În zona de sud a sitului arhe;logic, corkdrm planului topografic, au fost deschise două suprafeţe de 1 O 

x 5 m cu martor între ele de 1 m, orinetate E-V. 
Sub nivelul actual de călcare (O - O, 1 O m) între -0, 1 O -0,30 s-a conturat nivelul medieval datat în 

secolele XIII-XIV. Materialul arheologic descoperit în acest nivel constă din fragmente ceramice foarte 
fragmentare. 

La -0,30 apare nivelul prefeudal databil în secolul VIII-X. În acest nivel care se adânceşte până la -0,50 
mau fost descoperite numeroase fragmente ceramice (unele întregibile). Ceramica a fost lucrată cu mâna şi 
la roata rapidă, aceasta fiind majoritară. Pasta are ca ingredient microprundişuri şi este de culoare negru
brun şi roşie-cărămizie. Ca formă principală este oala cu diferite profiluri ale buzelor. Ornamentica constă din 
striuri paralele, benzi de linii paralele şi benzi de linii în val. În secţiunea S1, între m 6 şi 7 la -0,50 s-a 
conturat o groapă de provizii. Are o formă ovală, diametrul maxim era de O, 70 m. 

La adâncimea de -0,50 m începe nivelul datat în secolele V-VI. Grosimea acestui strat este de 0,30 m. 
În S1 între m 4,50 şi 7 a fost descoperită o locuinţă patrulateră (2,50 x 3,00 m) semiadâncită. S-a conturat la -
0,70 m şi se adânceşte până la -0,85 m în lutul galben. În colţul vestic locuinţa avea un cuptor din lut pentru 
foc, care avea în faţa sa o groapă cu diametrul de 0,60 m şi se adânceşte de la podeaua locuinţei încă 0,30 
m. Atât în locuinţă, cât şi în groapa din faţa cuptorului au fost descoperite numeroase fragmente ceramice şi 
foarte multă cenuşă, fapt ce dovedeşte că locuinţa a fost distrusă de un incendiu. 

Ceramica găsită atât în locuinţă, cât şi în nivelul de cultură dat în secolul V-VI, este lucrată cu mâna 
(proporţie 5 %) şi la roata rapidă (proporţie 95 %). Pasta are ca ingrediente microprundişuri, şi este de 
culoare cenuşie. Ca forme avem diferite tipuri de oale cu buza mai mult sau mai puţin evoluată. Toată olăria 
se datează în secolul V-VI şi îşi găseşte analogii în siturile arheologice din diferite zone ale României, datate 
tot în această perioadă. 

În secţiunea S2, la adâncimea de -0,70 m, la metrul 8,30 a fost golită o groapă cu diametrul de 1,40 m. 
Se adânceşte în lutul steril 0,60 m. În groapă s-au descoperit câteva fragmente ceramice asemănătoare cu 
cele din locuinţa 1 din S1. 

La adâncimea de -O, 75/-0,80 m apare lutul galben steril. 
Conform planului topografic al sitului şi ţinând cont şi de rezultatele cercetărilor din anii trecuţi se pare 

că în această zonă de sud, unde au fost efectuate săpăturile din 1994, este marginea complexului arheologic. 
În această zonă, nivelul medieval este foarte subţire, complexele închise (locuinţe, cuptoare etc.) sunt 
sporadice sau nu mai apar de loc (pentru secolele VIII-X de exemplu), iar nivelul din secolele 11-111 nu mai 
apare deloc. 

66. IJDILENI-FRUMUŞIŢA, jud. Galaţi; M. Brudiu, Universitatea Galaţi l__,,,/ 

A fost deschisă o nouă secţiune de 3 m x 12 m spre est de secţiunea 1/1988, care a fost adâncită între 
0,80-2,80 m. Din punct de vedere al complexelor au fost identificate nouă gropi de provizii unele devenite 
menajere şi două gropi de locuire, precum şi marginea unei platforme din lut bătut, parţial calcinat, care a 
apărut spre marginea estică a casetei. Din punct de vedere stratigrafic acest complex se află la baza locuirii 
aparţinând culturii Babadag, fazele 11-111. Locuinţa bordei aparţine grupului Tămăoani. La partea inferioară a 
bordeiului era un strat de culoare galbenă pigmentat cu pete de cenuşă, format în timpul locuirii. Pe orizontul 
de călcare din bordei s-a găsit o puternică arsură neagră şi roşie, probabil de la un incendiu. Materialul 
ceramic din bordei este specific grupului Tămăoani. Gropile aparţin culturii Basarabi şi Evului Mediu. În 
concluzie, s-a constatat că nu este o interferenţă între culturile Babadg şi Basarabi, ci numai o succesiune 
imediată. L 
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67. YLIŞUA, jud. Bistriţa-Năsăud; Dumitru Pretase, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca; Corneliu Gaiu, 
Muzeul Judeţean Bistriţa-Năsăud J 

S-a continuat investigarea spaţiului acoperit de barăcile soldaţilor în praetentura sinistra şi - printr-o 
secţiune - s-a controlat situaţia din latl!.s praetorii sinistrum, între zidul de incintă şi edificiul dezvelit în stânga 
clădirii comandamentului (principia). ln acest din urmă loc, prezenţa unei dâre de arsură cu mult grâu 
carbonizat, marcând nivelul de călcare ~orespunzător construcţiei de zid, ne îngăduie să considerăm 
respectiva construcţie drept un horreum. Intre acest hambar şi incintă nu s-a mai ridicat nici o clădire de 
piatră, dar arsura puternică presupune o construcţie de lemn incendiată, care nu a mai putut fi urmărită în 
detaliu. l 

După ce în anii trecuţi au fost identificat şi în parte dezvelite mai multe barăci din praetentura dextra, în 
acest an s-a cercetat una din barăcile aflate în praetentura sinistra. Între via principalis şi baracă s-a lăsat un 
spaţiu larg, fără construcţii, acoperit cu un strat de balast şi lespezi de piatră. Acesta acoperă nivelul 
corespunzător castrului mic de pământ, a cărui latură nordică a fost destul de precis fixată în cursul 
cercetărilor anterioare. v 

Baraca a cunoscut trei faze în existenţa sa. Construită în timpul castrului mic de pământ, ea a avut o 
durată scurtă, care, după cum indică materialul arheologic, se limitează la perioada Traian-Hadrian. Urmează 
a doua fază, când baraca este refăcută pe un alt ax şi cu o adâncime mult mai mare, decât a primei 
construcţii. Dacă în faza iniţială baraca avea numai un şir de contubernia cu lărgimea de 3 m - în faţa cărora 
se afla un mic vestibul cu deschiderea de 1,35 m. - în faza a doua ea cuprindea două rânduri de contubernia, 
largi de 4,5 m., respectiv 3,8 m., în faţa lor găsindu-se un culoar de 1,7 m. lărgime.\/ 

În interiorul barăcii nu s-au găsit amenajări deosebite, cu excepţia unor cuptoare de foc, făcute din 
bolovani de râu sau din cărămizi, identificate în câteva contubernia. De la instalaţiile de încălzire provine 
stratul de cenuşă, gros de 15-20 cm.,.care s-a descoperit în toate încăperile de pe latura din spate a clădirii. 
Acest nivel de locuire şi această fază a barăcii sfârşeşte printr-un puternic incendiu, marcat de stratul cu 
arsură intensă şi pământ ars până a cărămizificare. Baraca este refăcută pe acelaşi loc şi această a treia 
fază durează până la părăsirea castrului. J 

În toate fazele, la fel ca în praetentura dextra, baraca era o construcţie din lemn, fără fundaţie de 
piatră. Traseul şanţurilor, în care se află temelia de bârne, arată foarte clar planul întregii construcţii. 
Materialul arheologic, fără a fi prea abundent, constă din ceramică, materiale de construcţie, piese de 
echipament militar, diverse ustensile, monede, fibule etc. 

În ceea ce priveşte ceramica, distingem ceramica romană de producţie locală şi ceramica dacică, 
modelată cu mâna (oale fără toartă, ceşti tipice), la care se adaugă ceramica fină de import. 

Tot în categoria produselor de impoljt intră, fireşte, şi vasele de sticlă, ale căror fragmente din diferite 
exemplare s-au găsit în interiorul barăcii. J 

Din inventarul metalic amintim mai multe vârfuri de hasta şi de pilum, pandantive, aplici, o toartă de 
caserolă şi numeroase piroane şi cuie de fier, folosite la construcţia barăcii. Inscripţii nu s-au descoperit. 

Monedele găsite în acest an - încă necurăţate şi nedeterminate piesă cu piesă - sunt în număr de 48 şi 
ele se eşalonează de la Traian până la Filip Arabul. Se confirmă din nou că seria emisiunilor monetare din 
acest castru nu depăşeşte anul 248-249, fapt care corespunde situaţiei constatate şi în alte castre de pe 
frontiere de nord a Daciei romane. --J 

68. IVEŞTI - POGONEŞTI, jud. Vaslui ; Mamalaucă Mircea, Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad J 
A. Necropolă de sec. IV de la Pogoneşti - Iveşti este amplasată pe malul stâng al pârâului Tutova, la 

jumătatea distanţei dintre satul Pogoneşti şi comuna Tutova. Este o necropolă caracteristică culturii Sântana 
de Mureş databilă, în conformitate cu materialele descoperite, în a doua jumătate a sec. IV. În afară de 
mormintele de sec. IV e.n. în zonă se mai găsesc, este adevărat izolat şi-n cantităţi neânsemnate, fragmente 
ceramice aparţinând epocii bronzului. În cursul campaniei arheologice din acest an s-ai continuat cercetarea 
necropolei pe direcţia S, de-a lungul albiei pârâului Tutova. S-a trasat un ~anţ lung de 9 m şi lat de 3,5 m, iar 
în adâncime s-a coborât până la nivelul pământului viu, adică la 2,25 m. ln perimetrul săpat s-au descoperit 
două morminte de inhumaţie mormintele M9 şi respectiv M1 O. Singurul inventar constă dintr-un fragment 
ceramic de mici dimensiuni. Având în vedere imposibilitatea continuării secţiunii S1 înspre sud s-au deschis 
trei secţiu i (S2, S3, S4) dispuse perpendicular pe S1 (având fiecare dintre ele circa 15 m lungime şi 1,5 m 
lăţime). 

B. În cadrul cercetării întreprinse în cursul anului 1994 s-au descoperit, 2 morminte de inhumaţie în 
sudul secţiunii S1 şi alte 5 morminte de inhumaţie în perimetrul secţiunilor S2, S3, S4. Inventarul mormintelor 
descoperite este foarte sărac, el constând din câteva fragmente dintr-un pieptene din corn de cerb, un jetoJn 
ceramic, două fragmente dintr-o mărgică de sticlă şi un fragment dintr-un obiect metalic (probabil cataramă). 
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69. JUPA-TIBISCUM, jud. Caraş Severin; Doina Benea, Universitatea Timişoara L--

1. CASTRUL MIC (cercetările arheologice din anii 1993-1994). 
Cercetările arheologice întreprinse în castrul mic de la Tibiscum au permis identificarea în anul 1992 a 

principiei. Cu această ocazie s-au precizat încăperile de pe laturile de nord şi de est. În anii 1993-1994 alte 
secţiuni au dus la dezvelirea armamentăriei. Edificiul era construit din lemn, întreaga construcţie era aşezată 
pe bârne. Au fost observate două faze de folosinţă, ambele de lemn, distruse fiecare de câte un incendiu 
puternic. Materialul arheologic recuperat, relativ puţin, se încadrează în dotarea generală a castrului mic (li), 
şi anume în prima jumătate a secolului li. 

2. SECTOR ORAŞ ROMAN. Adrian Ardeţ, Carmen Ardeţ, Muzeul Judeţean de Etnografie şi al 
Regimentului de Graniţă Caransebeş (1992-1994) V 

Cercetările arheologice au abordat zona nordică a rezervaţiei, perimetrul oraşului antic. 
În această zonă a fost surprinsă o clădire romană, drumul roman ce traversează oraşul, şanţul de 

apărare (fossa) şi o parte din val (vallum) împreună cu berma. La dreapta secţiunii magistrale de 50 x 2 m, 
cercetată în anii anteriori a fost caroiată o suprafaţă de 120 m.p. fiind surprinse zidul de incintă al locuinţei şi 
compartimentele ce împărţeau diferitele camere. În carourile D2 - D4, a fost dezvelită curtea interioară 
compusă din trei straturi alternative de pietriş şi nisip suprapuse peste primul nivel de locuire. Săpăturile 
din această zonă confirmă investigaţiile efectuate în secţiunea magistrală, stratigrafic constatîndu-se patru 
nivele de locuire şi un presupus nivel post roman. 

Nivelul I - surprins atât în interiorul clădirii, cât şi în curte se află la o adîncime de 2 m., fiind compus 
dintr-un strat de cca. 1 O cm. de chirpici şi arsură cu numeroase fragmente ceramice lipsind urmele de 
· construcţie. 

Nivelul li - aflat la 1,50 m. adîncime constă dintr-un strat de amenajare fiind dezvelite baza unui zid din 
chirpici şi bârne care delimitează o clădire. În caroul D1, au fost surprinse "in situ", două vase întregibile 
dintre care unul de mari dimensiuni, destinat consumului de apă (cisterneae) şi multe fragmente ceramice. 

Nivelul III - reprezintă un strat de lutuire de cca. 1 O cm. aflîndu-se la adîncimea de 0,80 m. Au fost 
surprinse zidurile despărţitoare ale camerelor din piatră de râu. Acest nivel reprezintă din punct de vedere 
stratigrafic, momentul în care această locuinţă este ridicată din ziduri de piatră de râu. 

Nivelul IV - se caracterizează printr-o peliculă de lut gălbui cu multe materiale de construcţie, groasă 
de 15 cm. suprapusă tot de un strat de lutuire. Acestea indică o refacere în sec. III a podelei şi unele 
îmbunătăţiri în domeniul construcţiei. 

Ultimul nivel, aflat sub glie la cca. 20 - 30 cm., constă dintr-o peliculă de lut pe care au fost surprinse 
ţigle şi cărămizi căzute ca urmare a prăbuşirii construcţiilor după părăsirea oraşului. Această situaţie se 
constată atât în interiorul clădirii, cât şi în curte. Dintre piesele descoperite pot fi amintite cele 1 O monede 
(denari şi sesterţi) de la Traian şi pînă la Filip Arabul, apoi o piesă provenind de la o maşină de război, 
cisterna întregibilă şi foarte multe fragmente ceramice. 

În campania arheologică 1993, a fost surprins şanţul de apărare, (fossa) şi o parte din val (vallum) 
împreună cu berma. 

Cronologic, valul descoperit de noi, se încadrează la sfîrşitul sec. li şi începutul sec. III, fiind analog 
situaţiei existente la nord de drumul roman, care se prezintă astfel: - nivelul I - se încadrează la începutul sec. 
11, nivelul li - mijlocul sec. li, fiind distrus în urma unor conflicte probabil cele cu sarmaţii iazigi, nivelul III, este 
analog cu ridicarea în piatră a construcţiei fiind datat la sfîrşitul sec. li şi începutul sec. III. Nivelul IV, se 
datează la mijlocul sec. 111, iar ultimul nivel îl încadrăm momentan la începutul sec. IV. 

3. SECTOR "TIGĂNEŞTI". ~drian Ardeţ, Carmen Ardeţ, Muzeul Judeţean de Etnografie şi al 
Regimentului de Graniţă Caransebeş \../ 

Punctul "Tigăneşti" - se află situat la cca. 1 km. sud de nbiscum şi cca. 200 m. de Caromet S.A. 
Caransebeş, în imediata apropiere a drumului roman Tibiscum - Dierna. S-a trasat o secţiune de 16 x 1,5 m., 
orientată nord-sud, fiind surprinse două nivele şi fundaţia unei construcţii aflată în această zonă. Primul 
nivel este format dintr-un pămînt brun-gălbui, cu urme de mortar şi multă cărămidă având o grosime de cca. 
35 - 45 cm. fiind acoperit de humusul actual. Au fost descoperite trei schelete umane orientate est - vest în 
caroul 2, la adîncimea de 0,35 m. a fost descoperită o monedă din timpul lui Carol Robert. t/ Sub acest 
nivel de înmormîntare au fost descoperite trei morminte avînd aceeaşi orientare, singurul care a conţinut 
material arheologic a fost cel de copil în care a apărut un vârf de săgeată. În caroul 7, la adîncimea de 0,40 
m., a fost descoperită o monedă romană în condiţii proaste de păstrare, pe avers reprezentându-l pe Filip 
Arabul şi pe revers având COL; VIM. Alături de aceste piese au mai fost descoperite cărămizi romane cu 
ştampila CIV cunoscute la Tibiscum şi foarte multă ceramică medievală, în caroul 8 descoperindu-se un vas 
medieval întregibil. Din cercetările noastre, se pare că avem de-a face cu o construcţie romană refolosită la 
începutul evului mediu având în vedere faptul că locul unde ne-am desfăşurat cercetările se află între anticul 
nbiscum şi oraşul medieval Caransebeş care a început în această pe~oadă să se dezvolte. Cercetările 
viitoare ne vor elucida asupra aspectelor arhitectonice din această zonă.V 
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70. JURILOVCA "CAPUL DOLOJMAN"-ORGAME (ARGAMUM), jud. Tulcea; V 
A. NECROPOLA TUMULARA. Vasilica Lungu, I.C.E.M. Tulcea V 
Săpăturile arheologice s-au desfăşurat pe două sectoare: 
I. Sectorul I, reprezentat de aria tumulilor I-XII dezveliţi până în prezent, unde cercetările au urmărit 

completarea informaţiilor pentru turnului XII şi raportul său cu traseul străzii I. Rezultatele obţinute pun în 
evidenţă un alt mormânt - al şaptelea - din componenţa complexului familial, marcat de noi T XIII, aflat pe 
partea de nord a străzii. Mormântul este marcat cu un ring de piatră, în interiorul căruia s-au găsit urme slabe 
de cenuşă şi câteva fragmente ceramice de la: o oenochoe locală, lucrată la roată, un kantharos attic cu firnis 
negru şi amfore din centrele Chios şi Thasos. Oatarea: ultimul sfert al secolului IV a.Chr., conform raportului 
cu turnului XII, M 1, şi datării kantharosului. ✓ 

li. Sectorul 11, reprezentat de aria edificiului dezvelit în campania anului 1993, identificat cu Basilica IV. 
Acest sector este amplasat !a cca. 2,5 km vest de incinta târzie a cetăţii, la extremitatea suprafeţei propusă 
ca rezervaţie arheologică. ln ultimele două campanii (1993-1994), a fost dezvelită complet basilica, cu 
dimensiunile de 12 x 8 m, formată dintr-o singură navă şi atrium. Aproape de centrul basilicii, uşor spre sud, a 
fost amenajat un puţ cu pereţii rectangulari din piatră, care coboară până la adâncimea de -3 m. Pe latura de 
sud, la adâncimea de -2,30 se deschide un culoar săpat în stâncă, cu pereţii întăriţi cu piatră legată cu 
mortar, pe o lungime de aproximativ 11 m. În capătul culoarului, spre est a fost identificată intrarea într-o 
cameră subterană, a cărei deschidere a fost blocată în timp prin prăbuşirea pereţilor culoarului. Conform 
materialului arheologic descoperit la nivelul podelei basilicii sau în umplutura puţului, în special, opaiţe şi 
ceramică romană comună secolului VI, este pus în evidenţă momentul distrugerii edificiului. Aceasta pare să 
se fi produs violent, probabil prin incendiere, după urmele puternice de arsură şi prăbuşirea în interior a 
pereţilor. Din păcate, starea de conservare a momentului a fost afectată puternic de arăturile adânci care s
au practicat şi se mai practică încă în zonă. Ca urmare, interpretările de ordin stratigrafic sau arhitectonic vor 
fi păgubite. Ţinând cont de importanţa cu totul deosebită a acestei descoperiri, continuarea cercetărilor, 
pentru puner: a în valoare a întregului ansamblu, se va face numai după o restaurare prealabilă a părţilor 
dezvelite. 

8. "BAZILICA MARE". Florin Topoleanu, LC.E.M. Tulcea V 
Au continuat cercetările arheologice sistematice în sectorul situat la vest de intrarea în "Bazilica Mare", 

aflată la mijlocul laturii de est a platoului cetăţii Argamum. Insula decopertată aici în ultimii ani, cu o suprafaţă 
de peste 1 OOO m cuprinde o stradă orientată către poarta principală, o alta spre "Bazilica Mică" şi mai multe 
edificii de epocă romano-bizantină. În ultima campanie au fost practicate patru noi casete, cu laturile de 5 m 
şi martori de 1 m, orientate E-V, notate 01-4, cu scopul de a cerceta în întregime un edificiu de tip domus, ale 
cărui laturi de NE-SV şi NV-SV se află către străzile descoperite în această zonă. V 

Edificiul surprins în 82/1991, C1-3/1992 şi în cele patru casete recente are - în stadiul actual al 
cercetării - patru faze de înlocuire: A. Prima fază, cu ziduri îngrijit construite din blochete de talie mijlocie, 
prelucrate, corespunde unui nivel aflat la -0,88-1, 15, cu pavaj în C1; nivelul este puternic incendiat. 

8. În a doua fază edificiul se reconstruieşte, de data aceasta mai neglijent, din blochete mici, 
respectându-se, în mare, traseele iniţiale ale zidurilor, cu o deviaţie de 10-20 cm şi se r1copartimentează cu 
un zid în 01, cu deschidere pentru uşă, a cărei talpă suprapune umplutura incendiată. v 

C. A treia fază constă în blocarea uşilor din 01 şi C3/1992. 
D. Ultima fază, a patra, este mai puţin evidentă în casetele ultimei campanii, dar vizibilă în cele 

anterioare printr-un nivel aflat la -0,30-0,50 m, căruia îi corespund mai multe ziduri şi bordura de SV a 
edificiului, construită peste nivelul străzii. v ' 

Primele trei faze aparţin celei de-a doua jumătăţi a sec. VI p.Chr., cu monede de la Justinian şi Justin li 
şi Sofia, iar a patra,- îytceputului sec. VII p.Chr., situaţie demonstrată prin descoperirea unei monede de la 
Focas în C2/1992. v 

Menţionăm forma absidală a colţului de NE, soluţie constru9!livă adoptată pentru a crea un îngust 
spaţiu pietonal între edificiul descris şi cel aflat în partea sa de est. V 

Din materialul arheologic recoltat, amintim un opaiţ întreg, fragmentele ceramice aparţinând amforelor 
şi veselei de uz comun şi o mare cantitate de material de construcţie, în special ţigle de acoperiş. 

C. SECTOR EXTRAMUROS. Mihaela Iacob, I.C.E.M. Tulcea ✓ 
Pentru campania anului 1994 colectivul şantierului arheologic Argamum a hotăşât relluarea cercetării 

sistematice a zonei de locuire romană timpurie, situată pe platoul de la vest de cetate. Săpăturile anterioare 
desfăşurate aici, între anii 1973-1980, au surprins succesiunea a patru nivele - eşalonate cronologic între 
sec. li p.Chr.-sec. IV. p.Chr. - degajând parţial mai multe edificii şi cincisprezece morminte de inhumaţie de 
sec. IV p.Chr., acestea din urmă degajând nivelurile anterioare. Am început cercetarea prin trasarea unei 
sec~uni, orientată N-S, având lungimea dee 30 m şi lă~mea de 2 m, care dublează spre est vechiul sector. În 
această campanie s-a reuşit degajarea suprafeţei trasate până la adâncimea de 0,40-0,60 m. În partea de N 
a secţiunii, între carourile 1-7 au fost identificate patru încăperi aparţinând unui edificiu construit din blochete 
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de piatră legate cu pământ; în stadiul actual al cercetării s-au constatat două faze constructive, prima folosind 
o uşă, blocată în faza a doua printr-un zid ce recompartimentează spaţiul de locuit, când se amenajează şi 
un pavaj din lespezi de l'!'ari dimensiuni. Datarea monumentului este asigurată de descoperirea a cinci 
monede de sec. IV p.Chr. ln jumătatea de S a secţiunii au fost descoperite două segmente de zid, paralele, 
unul păstrat doar pe un singur rând de asize; în interiorul spaţiului delimitat de acestea se mai păstrează, 
parţial, o amenajare din lespezi de piatră ce ar părea să aibă o formă absidală. ,~ 

Menţionăm şi prezenţă unui chiup spart pe nivelul de locuire, iar spre profilul de S, fragmente de oase 
umane, poate cu urmele unor amenajări sepulcrale. Au fost descoperite unsprezece monede, cu limitele 
cronologice Constantin cel Mare - Valens, fragmente ceramice aparţinând în spec~selor de bucătărie şi o 
însemnată cantitate de material tegular, concentrată în zona amenajării absidale. 

/ 
D. SECTOR FE. Mihaela Mănucu Adameşteanu, Monica Mărgineanu-Cârstoiu, Institutul de Arheologie 

''Vasile Pârvan" Bucureşti; studenta Mihaela Pintilei-Barariu, Universitatea "Al. I. Cuza" laşi 

Celor 12 casete deschise pe latura de sud a sectorului în 1991 le-au fost adăugate în 1993 încă 5 
(C13-C17), suprafaţa investigată ridicându-se, astfel, la 425 mp. În 1994 cercetările au vizat definirea unora 
din complexele înregistrate anterior, prin înlăturarea unora dintre martori şi observarea racordurilor 
stratigrafice pe verticală şi orizontală. S-a constatat că succesiunea firească a depunerilor arheologice în aria 
cercetată este serios perturbată de activitatea edilitară din perioada romano-bizantină şi de intervenţii post-
antice. "-------

Au fost conturate încăperi ale unor edificii din secolele V-VII p.Chr., degajându-se parţial, nivelurile 
aferente. Pentru acest interval, principalele etape edilitare parcurse în zona investigată se situează 

cronologic în următoarea succesiune: N1: sfârşitul secolului VI - Heraclius; N2a: mijlocul secolului VI - Justin 
li şi Sofia/Mauriciu Tiberiu; N2b: Anastasius-Justinian; N3: posibil cu două faze: secolul V p.Chr. Nu există 
indicii privind funcţia publică a vreunuia din clădirilee acestei perioade. Excepţie face o construcţie circulară 
(C4, C1 O), cu diametrul de cca. 3,5 m, cu pardoseală din cărămizi pe pat de nisip şi dale neregulate de piatră 
şi tencuială hidrofugă; ar putea aparţine unei fântâni publice, însă integrarea sa certă în complexul edilitar 
înconjurător necesită continuarea cercetării. Aparţinând unui program urbanistic diferit şi anterior secolui V 
p.Chr. este edificiul masiv, construit din piatră legată cu mortar, identificat în C9-C12 şi C15-C17. Precizări în 
legătură cu planul, destinaţia şi fazele sale constructive ar fi premature în etapa actuală a cercetării; suficient 
a aminti deocamdată că în vecinătatea lui au apărut primele monede romane timpurii din aria fortificată 
(Probus, Urbs Roma), chiar dacă, deocamdată, în contexte lipsite de semnificaţie stratigrafică. De asemenea, 
nu dispunem încă de elemente sigure care să permită identificarea acestui edificiu cu cel din planul publicat 
de P. Nicorescu în 1944 şi presupus de acesta a fi "pretoire de la citadelle". În C10-C11 şi C16-C17 s-a 
continuat investigarea unui consistent (1-1,50 m grosime) strat de depuneri din perioada preromană, 
identificat în săpătura din 1991. Observaţiile stratigrafice coroborate cu analiza unui bogat şi variat inventar 
ceramic descoperit in situ sugerează datarea acestei acumulări între primul sfert al secolului IV şi primul sfert 
al secolului li a.Chr. Intervalul conţine cu siguranţă mai multe momente, ilustrate prin alternanţa de straturi cu 
urme de incendiu şi fragmente de lut ancorate cronologic, prin inventarul arheologic aferent, către mijlocul 
secolului IV, sfârşitul secolului IV - începutul secolului III şi, respectiv, a doua jumătate a secolului III -
începutul secolului li a.Chr. Până în prezent încercarea de definiree funcţională a acestor depuneri, prin 
extinderea suprafeţei cercetate, nu a dat rezultate, în C16 - C17 constatându-se urmele unei masive decapări 
post antice, care a dislocat total stratigrafia, substituindu-i o masă amforă de moloz. v 

71. LAPOŞ "POIANA ROMAN", jud. Prahova; Marin Cârciumaru, Corneliu Beldiman, Institutul de Arheologie 
"Vasile Pârvan" Bucureşti; Carol C2.piţă, Facultatea de Istorie Bucureşti V 

Au fost continuate cercetările (reluate anul trecut) în marea aşezare-atelier de terasă databilă în 
paleoliticul superior târziu şi mezolitic. Finanţarea a fost asigurată de Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" 
Bucureşti, iar forţa de muncă de o grupă de stuoenţi ai facultăţilor de istorie-geografie din Târgovişte şi de 
istorie din Bucureşti şi Alba Iulia, care au efectuat un stagiu de practică. Lucrările s-au concentrat în sectorul 
D (nord-estic) al poienii, unde în 1993 au fost explorate parţial resturile a două complexe de debitaj "în situ" 
aparţinând nivelului I. Obiectivele campaniei 1994 au fost: decaparea exhaustivă a complexelor de debitaj din 
zona adiacentă S Vll/1993, în vederea precizării caracteristicilor tipo-tehnologice; prelevarea de noi 
eşantioane pentru analizele multidisciplinare complexe, prioritare fiind cele de datare absolută cu metode 
foarte exacte (AMS, ESR, TL); obţinerea de eventuale date stratigrafice suplimentare privind etapele ocupării 
sitului. Au fost executate trei suprafeţe de 3x2 m, notate S VIII - S IX - S X; s-au confirmat observaţiile 
stratigrafice din anul precedent, respectiv prezenţa, pe o adâncime de cca. 0,60 m, a trei niveluri arheologice 
suprapuse direct, notate 1-111 de jos în sus; primele două sunt de atribuit unui aspect cultural aurignacoid, 
databil foarte probabil la sfârşitul paleoliticului superior; nivelul 111, atribuit provizoriu culturii tardenoisiene 
(mezolitic) şi neoliticului timpuriu (cultura Griş) a fost remaniat prin lucrările agricole din ultimul secol, livrând 
atât materiale de aspect aurignacoid, cât şi specifice tardenoisianului şi neoliticului timpuriu. Aceste concluzii 

49 

https://biblioteca-digitala.ro



sunt confirmate de rezultatele preliminare ale studiului palinologic, • care a evidenţiat pentru nivelurile 1-11 
prezenţa unor elemente arboricole de tip Betula, care pot sugera plasarea geocronologică în tardiglaciar, fără 
a se putea preciza, în stadiul actual, căror oscilaţii climatice specifice aparţin secvenţele respective; în restul 
depozitului, succesiun~a normală a sedimentării polinice este perturbată. v 

Studiul tehnic.\!S-a recuperat un lot cuprinzând 2.386 pies~ litice diverse din opal (cca 95 % din total), 
silex de mai multe varietăţi, gresie silicioasă şi nisipoasă, cuarţit. ln fiecare suprafaţă s-au surprins aglomerări 
de material specifice complexelor de debitaj, aparţinând nivelurilor 1-11; cele din S VIII se leagă de 
descoperirile făcute în S Vll/1993. Diagnoza tehnică preliminară indică prezenţa în proporţie mare a nuc/ei/or 
de opal epuizaţi tehnic sau economic, de tip piramidal/unipolar şi prismatic/bipolar, cu planuri de lovire 
corticale, lise şi rar diedre sau faţetate, destinaţi debitajului laminar periferic semi-turnant, ortogonal sau opus 
(modul de lungime în stadiul de abandon: L = 2,5-6,5 cm; modul de lungime iniţial probabil: L = 7-8 cm). 
Prezenţa bulbilor şi a contrabulbilor proeminenţi, uneori aşchiaţi, ca şi recuperarea unor percutoare litice 
purtând urme de folosire prin izbire violentă sunt elemente care definesc tipul dominant al debitajului aplicat: 
direct, cu percutoare dure. Totodată, observarea amenajării sau eliminării cornişelor prin abraziune cu un mic 
galet (o astfel de piesă a fost recuperată în premieră în acest an, iar urmele lui de uzură specifice s-au pus în 
evidenţă prin examinarea în microscopie de mică putere) pledează pentru utilizarea ipotetică a percuţiei 
indirecte sau directe cu percutoare mai puţin dure, de origine organică (=lemn/corn de cerb). Produsele de 
debitaj predomină cantitativ; aşchiile corticale sunt reprezentate, dar nu în proporţia pe care o impune în 
general fasonarea nucleilor pe loc, sugerând astfel posibilitatea ca aceştia să fi fost formaţi pe locul de 
procurare a materiei prime. Modulele de lungime ale lamelor, lamelelor şi aşchiilor sunt mici şi medii (L = 2- <"') 
7,5 cm). O caracteristică observată şi în lotul de materiale din ANUL TRECUT ESTE ABSENŢA ÎN CADRUL 0 
SERIEI PRODUSELOR DE DEBITAJ A CELOR cu morfologie regulată, dar a căror existenţă este dovedită 
de negativele pe nuclei a ultimei generaţii de lame/lamele; rezultă de aici că produsele de debitaj reuşite erau 
purtate în afara sitului, trăsătură inerentă a siturilor-atelier. Produsele de debitaj posedă taloane rezultate din 
planuri de lovire în general nepreparate (=corticale sau lise), liniare sau în formă de "aripă de pasăre"; 
taloanele diedre sau faţetate sunt rar semnalate. Un element tehnologic nou observat în 1994 este aplicarea 
metodei "loviturii de microburin" pentru obţinerea lamelelor de opal prin fracturarea lamelor. Piesele 
tjpjce/uneltele finite lipsesc pentru nivelul I, iar pentru rest sunt slab reprezentate; menţionăm trei 
microgratoare (unguiform şi pe capăt de lamă din silex; scurt pe capăt de lamă groasă din opal); un vârf mic 
pe lamelă din opal; un microburin multiplu pe spărtură pe lamelă din silex. Aceste piese se pot atribui morto
tipologic culturii tardenoisiene. Deja în anul precedent s-a constatat faptul că în special din nivelul III provin 
materiale atribuite aspectului aurignacoid, tardenoisianului şi neoliticului timpuriu de tip Griş, fără a se putea 
decela orizonturi/subniveluri corespunzătoare; cu mare probabilitate, situaţia se datorează remanierii acestui 
ultim nivel prin arături superficiale (până la 0,30 m adâncime). Asocierea unor piese tipice 
gravettianului/tardenoisianului cu materiale de aspect aurignacoid (dominante cantitativ) a constituit 
argumentul datării târzii a acestui facies paleolitic din Muntenia. Rămâne ca viitoarele cercetări şi obţinerea 
de date absolute pentru nivelurile 1-11 să contribuie la rezolvarea problemelor de atribuire cultural/cronologică. 
Lotul de materiale litice din 1994 a fost studiat preliminar din punct de vedere funcţional (microscopie de mică 
putere); s-au izolat 7 lamele de silex şi opal care prezintă microretuşe de uzură clare, urmând ca ulterior să 
se precizeze tipul operaţiei şi materialul pe care s-a efectuat. Pentru unele gratoare s-a pus în lumină faptul 
că au fost reascuţite; unul dintre ele prezintă caracteristicile utilizării pentru răzuitul pieilor. Astfel, sub rezerva 
confirmărilor ulteriore, se pot prefigura în premieră aspecte ale activităţilor economice (cinegetice şi conexe) 
desfăşurate în situl din Poiana Roman de către comunităţile tardenoisiene, ca şi caracterul ocupării acestui 
sit. \J 

72. LAZURI, jud. Satu Mare J 
I. LOCUIREA DIN EPOCA BRONZULUI. Carol Kacs6, Muzeul Judeţean Baia Mare l----

Obiectivul săpăturilor de la Lazuri, punctul "Lubi-Tag", este cercetarea sistematică a unei staţiuni din 
Câmpia Someşului, în care se succed mai multe locuiri: din a doua jumătate a mileniului li a.Chr., din primele 
secole şi de la sfârşitul mileniului I a.Chr. şi din mileniul I p.Chr. ✓ 

Locuirea din epoca bronzului aparţine purtătorilor culturii Suciu de Sus şi culturii Gava. Descoperirile 
de la Lazuri nu pot da încă un răspuns siguur la problema dacă cele două culturi se succed nemijlocit una 
după alta sau dacă între ele există o anumită cezură în timp, chiar şi în condiJiile sesizării unei întretăieri de 
locuinţe, dintre care una a fumizat materiale Suciu, iar cealaltă materiale Gava. În privinţa ceramicii Suciu de 
la Lazuri se remarcă o anumită diferenţă în comparaţie cu descoperirile similare din zonele colinare din 
nordul Transilvaniei: prezenţa în cantitate apreciabilă a ceramicii fine şi llipsa aproape completă a celei 
striate. Dintre piesele Suciu mai deosebite găsite în anul 1994 este de menţionat un idol feminin bogat 
ornamentat din lut ars, deosebit de celelalte reprezentări umane cunoscute ale culturii, pe care apar schiţate, 
printre altele, şi pandantive semilunare, identice cu cele din bronz, într-o dispunere, ce redă, foarte probabil, 
modul lor de purtare. Ceramica ce provine din aşezarea hallstattiană de la Lazuri prezintă certe similitudini cu 
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cele din descoperirile -grupului prescitic de tip Mezocsat. În acest fel se identifică pentru prima dată în nord
vestul Transilvaniei , printr-un material consistent, aspectul cultural căruia îi aparţine şi depozitul de bronzuri 
de la Vetiş . L-----

11. AŞEZĂRILE DIN SECOLELE li-IV ŞI VI-VII. Ioan Stanciu, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei 
Cluj-Napoca v 

Urmând unor succinte sondaje efectuate de către Muzeul din Satu Mare în anii 70, a început odată cu 
campania arheologică 1993 cercetarea sistematică a importantului obiectiv din punctul Lubi Tag. Campania 
1994 a avut ca obiectiv principal identificarea şi cercetarea complexelor arheologice situate la vest de 
suprafaţa investigată în anul 1993. Cu acest scop au fost trasate patru suprafeţe (nr.1-4) şi o secţiune (S III) . 
A fost săpată ultima porţiune dintr-un bordei (L. 2) de mari dimensiuni (suprafaţă de cca. 43 m pătraţi), al 
cărui inventar - reprezentativă fiind ceramica - poate fi datat în sec. III şi prima jumătate a sec. IV d.Chr. O 
mică porţiune dintr-o locuinţă contemporană (L. 9) a fost cercetată în Suprafaţa nr. 3. Datarea exactă a 
acestui orizont de locuire nu este posibilă în actualul stadiu al cercetării , deoarece a fost săpat un număr 
redus de complexe, iar piesele de inventar cu expresivitate cronologică lipsesc deocamdată. 

Au fost cercetate alte două gropi dreptunghiulare, cu laturile lungi orientate N-S, pereţii lor fiind lutuiţi şi 
puternic arşi (groapa nr. 5/Suprafaţa 2 are dimensiunile laturilor 1,68 x 1,68 x 1,36 x 1,28 m, iar groapa nr. 
1/Suprafaţa 4: 1,20 x 1,06 m). Fragmentele ceramice din umplutura lor nu permit o legătură sigură cu vreuna 
dintre locuirile atestate în punctul Lubi Tag. 

A fost integral cercetată în Suprafeţele 1 şi 4 o altă locuinţă din secolele VI-VII (numărul celor cercetate 
până acum este de 4), foarte bine păstrată. Are plan pătrat, adâncită în pământ cu 0,60 m, iar în colţul sud
vestic era amenajat cuptorul, într-un bloc de lut cruţat. Inventarul descoperit este reprezentat exclusiv prin 
ceramică lucrată cu mâna, neornamentată (oale simple, identice aşa-numitului tip Praga-Korceak); în cuptor 
au fost găsiţi 11 vălătuci de lut ars, cu forme şi dimensiuni diferite. 

S IV (12 x 2 m), trasată la 300 m V faţă de locul săpăturii deja descrise, a avut menirea de a verifica un 
loc susceptibil de a fi fost utilizat ca necropolă . Situaţia stratigrafică este parţial neclară aici, deoarece fusese 
săpat un canal de drenaj , pământul scos fiind ulterior nivelat. 

Pare să existe totuşi un strat de cultură , din care au ieşit fragmente ceramice de epocă romană. Au 
fost identificate două gropi, cu formă circulară în plan, deocamdată cu destinaţie nesigură. Nu este exclus ca 
aşezarea din epoca romană, eventual o fază din existenţa ei, să se extindă până în această zonăL, 

73. LĂPUŞEL, jud. Maramureş; Ioan Stanciu, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca /_.-

Aşezările din secolele li-IV şi VIII d.Chr. v · 
Datorită insuficienţei fondurilor alocate, cercetările desfăşurate în punctul Ciurgău au avut un caracter 

restrâns. A fost săpată o singură suprafaţă (1 O x 1 O m), între S IX/1993 şi S Vll/1993. 
A fost cercetată ultima porţiune dintr-o groapă de formă oval-neregulată în plan şi cu fundul albiat 

(dimensiuni pe axe: 2,40 x 1,40 m; adâncime maximă: 0,20 m, de la nivelul ei de săpare). În umplutură au 
apărut fragmente ceramice cenuşii fine (mai ales de la castroane), dar şi din pastă zgrunţuroasă, lucrate la 
roata rapidă şi câteva fragmente din oale lucrate cu mâna. Prin ornamentele specifice (brâu crestat, brâu 
alveolat, asociat cu buton crestat, crestături pe buză) ceramica lucrată cu mâna are un pregnant caracter 
dacic. Materialul ceramic ar putea fi datat în sec. al III-iea mai cu seamă, deoarece este prezentă ceramica 
cenuşie fină stampată, ceramică fină cărămizie lucrată la roată, lipsind cu desăvârşire ceramica cenuşie 
lustruită. t/ 

Sporadic, fragmente ceramice din epoca romană au apărut pe întreaga porţiune cercetată în marginea 
terasei. Nu există însă un strat de cultură din această perioadă. Este foarte probabil că locuirea din epoca 
romană a fost de slabă intensitate; în acest sens, groapa descrisă ar putea fi interpretată ca o construcţie 
uşoară, utilizată ca adăpost provizoriu. v 

Nu au fost descoperite complexe arheologice databile în perioada medievală timpurie. L/ 

74. LEONTINEŞTI, c9m. Ardeoani, jud. Bacău; Silvia lacobescu, Muzeul Judeţean de Istorie "Iulian 
Antonescu" Bacău. v 

În perioada 1991-1993 s-au efectuat cerc~tări arheologice în aşezarea Starcevo-Criş identificată pe 
teritoriul satului Leontineşti, în punctul "Podiş". J 

Aşezarea, de dimensiuni modeste, este situată pe terasa mijlocie a Tazlăului, la jumătatea distanţei 
dintre satele Leontineşti şi Măgireşti, pe partea dreaptă a şoselei naţionale Bacău-Moineşti, pe calea de 
acces ce lega încă din antichitate Moldova de Transilvania, prin pasul Ghimeş.t/ 
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În primele campanii s-a urmărit delimitarea aşezării şi stabilirea stratigrafiei, constatându-se un singur 
nivel de locuire Criş, cu o grosime variind între 30 şi 50 cm. V 

În cele 5 secţiuni trasate, totalizând o suprafaţă de cca. 300 m.p., au fost surprinse urmele a patru 
locuinţe de suprafaţă de formă aproximativ rectangulară, fără amenajări interioare. V 

Doar în L4 au fost identificate urmele vetrei sub forma unor bucăţi dispersate de lipitură. V ' 

Materialu arheologic recoltat constă în special din ceramică fragmentară aparţinând celor trei categorii: 
semifină I rosieră provenind de la vase-borcan, castroane, ceşti, vase cu picior etc. Majoritatea 

ce I e nedecorată dar se întâlnesc şi fragmente cu decor specific acestei culturi: linii incizate în zig-
zag sau reţea, ciupituri, impresiuni realizate cu unghia, brâie alveolare, butoni etc. 
În ceea ce priveşte plastica, s-a descoperit o protomă cap de pasăre şi doi idoli antropomorfi, unul modelat 
rudimentar, celălalt prezentând analogii cu idolii de la Perieni şi Zăuan şi un obiect de podoabă (inel) cu 
analogii la Trestiana, ultimul nivel. Materialul litic se compune din lema şi nuclee de silex, obsidian şi menilit, 
toporaşe neperforate şi dăltiţe din marnă, percutoare, zdrobitoare şi râşniţe din gresie, biluţe de praştie etc. 

Prin analogie cu materialele descoperite la Verneşti-Comăneşti şi Bălăneasa-Livezi , jud. Bacău, 
Trestiana (ultimul nivel), Perieni şi Poieneşti, jud. Vaslui, Glăvăneştii Vechi, Valea Lupului şi Balj, jud. laşi, 

aşezarea de la Leontineşti a fost datată în etapa finală a culturii Starcevo-Criş iar ca aspect cultural aparţine 
variantei sudice a acestei culturi, aşa cum a fost ea definită de cercetătorul N. Ursulescu. 

75. LUGOJ - "CETATEA VECHE", jud. Timiş; Maria Moroz, Muzeul de lstore Lugoj V 

Pentru municipiul Lugoj, zona cea mai interesantă din punct de vedere arheologic este situată pe malul 
drept 'al Timişului, între actualul pod din. beton şi sediul Judecătoriei, cunoscut prin tradiţie sub numele de 
Cetatea-Veche. Aici se afla, conform datelor furnizate de documentele medievale şi de relatările unor călători 
străini, începând din sec. al XV-iea, vechea fortăreaţă a Lugojului, nucleu de viguroasă tradiţie românească, 
punct strategic însemnat al rezistenţei antiotomane. V 

Deşi numele cetăţii apare menţionat în mod expres abia în sec. al XIV-iea (1334), este de presupus, 
că prima etapă a existenţei sale datează dintr-o epocă anterioară, cu probabilitate din perioada închegării 
primei formaţiuni politice româneşti din Banat - ducatul sau voevodatul lui Glad, în secolul al X-lea. Există în 
această privinţă referiri în cronica latino-maghiară a lui Anonymus - notar al regelui Bela al III-iea relativ la 
existenţa unei cetăţi de pământ pe râul Timiş, folosită ca punct de rezistenţă de către oastea voievodului 
bănăţean, în confruntarea cu cuceritorii maghiari. Numai astfel se poate explica constituirea în aceste locuri a 
unuia dintre cele opt districte autonome româneşti, ale căror privilegii au fost reânnoite în repetate rânduri de 
regii Ungariei. J 

În fruntea districtului se afla un cneaz sau chinez - funcţie care se menţine până la începuturile 
administraţiei habsburgice. Este deasemeni semnificativ faptul că banii Lugojului, care au guvernat oraşul 
până la ocupaţia otomană (1658) au fost în majoritate nobili de origine română. Unii dintre aceştia au sprijinit 
activ rezistenţa antiotomană şi lupta pentru unitate şi independenţă a românilor în vremea lui Iancu de 
Hunedoara, dar mai ales în scurtul răgaz al ascensiunii lui Mihai Viteazul. Banul Andrei Barcsay (Barcian) a 
încercat să intervină cu sprijin militar de partea lui Mihai Viteazul în lupta de la Mirăslău, iar banii Ştefan 
Becheş şi George Borbely au participat la campania de eliberare a Moldovei. J 

Reconstruită din piatră la mijlocul sec. al XV-iea, cetatea Lugojului a rezistat multor atacuri turceşti, 
fiind ocupată abia în anul 1658 la mai bine de un secol după înfiinţarea paşalâcului Timişoarei - şi atunci cu 
asentimentul banului Acaţiu Barcsay, ulterior desemnat de turci principe al Transilvaniei. V 

Sfârşitul existenţei cetăţii, ca şi al altor fortificaţii din Banat, se plasează în jurul anului 1700, imediat 
după pacea de la Kartowitz, când a fost distrusă intenţionat, conform înţelegerii survenite între turci şi 
austrieci. Se pare că vestigiile zidurilor :.::.ale mai erau încă vizibile în albia Timişului până spre sfârşitul 
secolului trecut, i,f vechiul cartier din spatele Judecătoriei a păstrat până în zilele noastre numele de 
Cetatea-Veche. V 

În cea ce priveşte sondajul arheologic efectuat de către muzeul din Lugoj în perioada 15 iunie - 15 iulie 
1987, în perimetrul fundaţiei unui bloc situată la colţul dintre str. Huniade şi str. "20 Decembrie" (fostă 
V.I.Lenin) la l')r.33 - în stânga podului de beton - acesta a urmărit identificarea unor eventuale urme de locuire 
medievală. J 

Cele 12 secţiuni adâncite până la 4 m faţă de nivelul actual al străzii, au permis, în urma delimitării a 5 
nivele de câte 20-30 cm dezvelirea a două locuinţe (bordeie) de formă patrulateră cu dimensiunile de 3x5 m. 
La prima locuinţă au fost surprinse clar trei dintre gropile de stâlp de la colţuri, de formă cilindrică cu diametre 
de 30 - 35 cm, având conţinutul de lemn carbonizat aproape intact. La ambele locuinţe au apărut elemente 
ale suprastructurii din lemn, iar sub acestea, amenajările pentru încălzit - vetrele - construite din pietre de râu, 
legate cu chirpic. Deasupra vetrelor au apărut fragmente de cahle, adesea ornamentate, precum şi 
fragmente ale unor vase de uz comun (ulcioare, străchini, vase-borcan, căni.etc. ) Tot în prima locuinţă a fost 
descoperit un fragment de monedă din argint, a cărei legendă cu caractere latine o atribuie unui rege al 
Ungariei (lo~nnes) probabil Ioan Sigismund. Ea a apărut în contextul unor fragmente de1 vas - borcan cu 
decor striat. ln inventarul locuinţelor se remarcă deasemenea prezenţa fusaiolelor din lut. v 
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ln linii mari, putem aprecia factura materialului ceramic, ca fiind în concordanţă cu datarea propusă de 
moneda mai sus menţionată confirmând 9atarea în sec. XVI-XVII. Formele şi ornamentica vaselor sunt 
indiscutabil de veche tradiţie românească. ln general ele sunt nesmălţuite , lucrate la roată rapidă, din pastă 
cărămizie sau cenuşie-închisă , ornamentate cu striuri orizontale sau caneluri. ✓ 

Există şi o categorie de ceramică mai fină, din pastă alb-gălbuie cu decor pictat în roşu închis sau 
cafeniu care apare mai ales sub formă de ulcioare ş i farfurii. v 

Am considerat rezultatele obţinute în vara anului 1987, doar un modest început în direcţia investigării 
urmelor de civilizaţie materială în vatra actuală a oraşului .✓ 

Începând din iarna anului 1992-1993 au fost reluate sondajele, de astădată pe latura dreaptă a străzii 
Huniade, pe terenul de construcţie a noii Universităţi , încadrat de râul Timiş, str. Huniade, str. "20 Decembrie" 
şi str. Cetatea-Veche. În acest perimetru exista, conform hărţii realizate de F.Marsigli în anul 1697, cetatea 
propriuzisă a Lugojului , alcătuită dintr-un fort interior de piatră , de formă patrată şi de o fortificatie exterioară 
din palisadă, în formă de trapez, avînd la colţuri gastioane, după modelul vaubanian. În exterior,' palisada era 
înconjurată de un canal , de obicei plin cu apă. V 

În luna decembrie 1992, după săparea fundaţiei pentru localul Universităţii , la baza .acesteia, la cca 
3,50 m adîncime faţă de nivelul actual de călcare au apărut două şi ruri paralele de gropi de stîlpi, cu 
diametrul de 0,40 m, plasaţi la o distanţă de cca. 0,50 m unul faţă de celălalt, în timp ce distanţa dintre cele 
două şiruri era de cca. 9 m. Şirul de stâlpi paralel cu latura de vest a fundaţiei , deci şi cu râul Timiş, se află la 
cca. 17 m distanţă de latura respectivă , în timp ce al doilea şir se situează paralel şi la 12 m distanţă de latura 
opusă, dinspre str. "20 Decembrie". t/ 

Solul aflat la exteriorul acestui al doilea şir se prezintă puternic pigmentat în negru-cenuşiu şi prezintă 
un aspect aluvionar. Timpul nefavorabil nu a permis o cercetare mai detailată a acestui perimetru în cursul 
lunii ianuarie, iar ulterior turnarea rapidă a fundaţiei a făcut acest lucru imposibil. v 

În vara anului 1993 ne-c:ţm concentrat asupra terenului rămas liber între fundaţie şi carosabil. A fost 
deschisă o secţiune cu diametrul de 20 x 2 m, orientată E-V, paralel cu Cetatea-Veche la 2,50 m distanţă faţă 
de carosabil, adâncită până la 3,50 m. Astfel a fost atins solul steril, format din depuneri aluvionare. de nisip şi 
lut galben, fără a fi surprinsă nici o amenajare in situ. Din păcate , săpătura n-a putut fi extinsă datorită 
şantierului şi drumului de ~c,9es care deserveşte. Intenţionăm totuşi să reluăm lucrările în cursul anului 1995, 
dacă terenul va fi eliberat. v 

76. LUNCA-OGLINZI, jud. Neamţ; Gheorghe Dumitroaia, Muzeul de Istorie Piatra Neamţ l/ 

Studierea complexelor arheologice de lângă izvoarele de slatină de pe versantul estic al Culmii 
Pleşului a continuat şi în ultimii doi ani, contribuind la o mai bună cunoaştere a unuia dintre cele mai 
interesante staţiuni preistorice din estul României. ✓ 

Situate în zona de salifer a Moldovei subcarpatice, pe linia zăcământului de la Oglinzi, obiectivele 
cercetate au un caracter special, apariţia lor fiind datorată comunităţilor din zonă care au exploatat intens 
izvoarele de apă sărată. v' 

În staţiunea din Poiana Slatinei, unde au fost identificate până în prezent depuneri arheologice neo
eneolitice (Starcevo-Criş, Precucuteni, Cucuteni), din epoca bronzului (Costişa, Noua) şi Hallstatt (Corlăţeni 
şi Canlia), cât şi resturi sporadice aparţinând civil izaţiei carpice (sec. 11-111 p.Chr.), cultura Sântana de Mureş 
(sec IV p.Chr.) , secolelor V-VII , X-XII şi XIV-XVII s-a finalizat excavarea secţiunii VII, iar în obiectivul de la 
Băile Oglinzi (unde anterior fuseseră investigate niveluri Precucuteni şi Cucuteni) a fost trasată o nouă 
secţiune prin care s-a cercetat o depunere Starcevo-Criş de aproximativ 0,50 m grosime. v 

Fiind cele mai consistente şi cu un grad ridicat de noutate, aşezările neolitice timpurii de la Lunca şi 
Oglinzi oferă o importantă cantitate de materiale arheologice şi informaţii ştiinţ~ice care în mod categoric vor 
ajuta la clarificarea multora dintre problemele ce privesc îndeosebi cultura Starcevo-Criş. J 

Remarcabil este faptul că prin săpăturile din aceste staţiuni pot fi verificate o serie de observaţii mai 
vechi privind exploatarea slatinelor de către comunităţile preindustriale, inclusiv modalităţile de obţinere a 
sării din izvoarele i5ărate - şi se pot urmări relaţiile existente altădată între centrele de exploatare a NaCI şi 
aşezările din jur. \} 

77. MEREŞTI, "DÂMBUL PIPAŞILOR".~d. Harghita; Viorica Crişan, Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei; Molnar Eva, Muzeul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc 

Cercetările au continuat pe terasa nr. 5. S-a deschis o suprafaţă de 48 m.p., pentru dezvelirea totală a 
locuinţelor apărute parţial în secţiunea din anul precedent. Cronologic, acestea se încadrează atât în prima 
fază a locuirii dacice (L. nr. 9, 1 O, 11; sec. li - I a.Chr) , cât şi în a doua (L. nr. 7'..-8; sec. I a.Chr - I p. Chr). 
Locuinţa nr.a a avut, se pare, rol de atelier de turnare a pieselor de podoabă. ln ea erau trei vetre de foc 
intens folosite iar în jurul acestora s-au aflat mai multe fragmente de creuzete, zgură de fier şi vase 
fragmentare sau întregi, lucrate cu mâna sau roata. 1.,,-
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În locuinţe, dar şi în afara lor au fost descoperite numeroase vase fragmentare, întregibile sau chiar 
întregi dintre care se remarcă un vas borcan mare, două fructiere şi un kantharos, ultimele fiind lucrate cu 
roata. Alături de ceramică şi de un impresionant număr de oase de animale au mai fost descoperite 
următoarele piese: 1 O fusaiole, 3 lustruitoare, două sfeşnice de lut (miniatură) unelte din os, cute de piatră, . 
două fibule (una de bronz şi alta de argint), un cercel de bronz, două oglinzi fragmentare, două monezi 
(denari republicani de argint, anii 123 şi 83 a. Chr) şi mai multe cuţite şi cuie de fierv 

Ca şi în anii anteriori, s-au descoperit şi acum materiale aparţinând epocii bronzului, cultura 
Wietenberg, precum şi fragmente ceramice atribuite secolelor VII - VIII şi XI - XIII.✓ 

78. MICĂSASA, jud. Sibiu; Ioan Mitrofan, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei J 

Au fost efectuate cercetări arheologice în zona centrală a aşezării antice. J 
S-a dezvelit o suprafaţă de 20 x 5 m iar pentru urmărirea unor complexe arheologice şi unor materiale 

s-au deschis şi 4 casete. Stratul de cultură cu urme materiale romane apare aici la aproximativ 0,35 m şi 
continuă până la 1 m adâncime, iar în unele complexe (gropi) până la 

Q 1,33-2,05 m. Dintre cele trei niveluri cunoscute în aşezare aici nu au putut fi constatate decât nivelurile doi şi 
trei. Nivelului doi îi aparţin patru gropi din care iniţial s-a excavat lut pentru confecţionarea vaselor, iar 
nivelului trei fundaţiile unei încăperi şi părţi din fundaţiile de la o mare clădire. În ambele niveluri, dar mai ales 
în al doilea, s-a descoperit destul de multă ceramică romană comună, predominând în nivelul doi, în oarecare 
măsură, cea din pastă fină cărămizie, iar în nivelul trei, cea provenind de la dolia. În cuprinsul acestui strat s
au aflat şi fragmente de vase dacice. Cele mai multe de vase mari din pastă grosieră ornate cu benzi de 
striuri ·orizontale, nelipsind însă, nici cele ornate cu striuri în formă de şah sau cu brâu în relief alveolat. Tot în 
acest context s-au găsit şi multe frcţgmente de ţigle, de olane, de cărămizi, chirpic şi oase de animale. 
Remarcăm că pentru prima dată aici, în această aşezare, în două dintre gropi, s-au aflat trei fragmente de 
ţigle cu ştampila Legiunea XIII-a Germina, păstrate fragmentar; pe una dintre ele cifra x e redată cruciform. O 
raritate în lumea romană şi unicat în Dacia este reprezentată de fragmentul dintr-un platou, confecţionat aici, 
pe care e redat în relief un centaur în luptă. Semnalăm şi 16 fragmente de vase terra sigillata 5 fragmente de 
vase cu decor reliefat, între care unul cu inscripţie striată, fragmentară, 6 fragmnete de vase ornate cu decor 
în raze sau cu ştampilă, 14 fragmente de vase barbotinate, o lucernă şi 8 fragmente din altele, o ansă de 
pateră, rotiţe, jetoane şi fragmente de mortarium. Mai amintim un fragment dintr-un mecanism de zar, o 
cheie, fragmente de obiecte de uz gospodăresc sau pentru lemnărit, din bronz şi fier, fragmente de obiecte 
de uz vestimentar şi de podoabă din bronz şi os, frqgmente din vase de sticlă, 1 fibulă din fier, 8 fragmente 
de fibule din bronz, 3 denari şi 3 monede din bronz.J 

79. MITOC, jud. Botoşani; Vasile Chirica, Institutul de Arheologie laşi; Marcel Otte, Universitatea Liege; Paul 
Haesaerts, Institutul Royal de Ştiinţele Naturii Bruxelles; Codrin Chirica, Universitatea laşi v 

Colaborarea instituită cu specialiştii di,n Belgia a avut drept rezultat evidenţierea caracterului locurilor 
umane din această staţiune pluristratificată."Prin utilizarea tehnicii de calcul s-a reuşit plasarea bidirecţională · 
a tuturor complexelor de locuire - vetre, ateliere de cioplire şi a resturilor de ocupare umană: piese de silex, 
resturi faunistice, evidenţiindu-se ,,ş i prin acest procedeu tehnologic, caracterul cvasi-permanent al locuirilor 
umane între 32.000-20.000 B.P✓ 

Prin confruntarea tuturor datelor de cronologie absolută, obţinute de la laboratoarele din Olanda, 
S.U.A. şi Anglia, deşi staţiunea de la Mitoc-Malu Galben are cele mai multe datări de profil din întreaga ţară, 
s-au eliminat rezultatele contradictorii, neconcordante sau acele oferite fără o bază ştiinţifică reală (exemplu -
Laboratorul GEOCHRON-S.U.A., pe ale cărui fişe s-a precizat absenţa unei activităţi radioactive). Prin 
utilizarea principiului de 2 sigme s-a ajuns la obţinerea unei scheme cronologice credibile şi coerente. Lipsa 
unui specialist în paleofauna pleistocenă a determinat efectuarea acestor studii în Belgia. S-a constatat că 
resturile menajere aparţin unei multitudini de specii - carnivore şi ierbivore, cu excepţia renului, prezent doar 
prin fragmente de coame, căzute în mod natural, nu rezultate în urma vânătorii. S-a constatat că prezenţa 
resturilor menajere osoase este strâns legată de descoperirea microgravetelor - piese de silex folosite la 
vânătoare. Analizele geo-pedologice au creat posibilitatea stabilirii unei secvenţe stratigrafice reale şi a unor 
cicluri climatice şi sedimentare, evidenţiind caracteristicile mediului în momentele locuirii umane. Analiza 
utilajului litic, pe criterii modeme, europene, marchează caracteristicile cultural-cronologice ale locuirilor de la 
Mitoc-Malu Galben. Aurignacianul clasic şi Gravettianul, ambele de origine în zonele central-europene. Toate 
aceste analize, rezultatele lor, determină încadrarea staţiunii pluristratigrafice de la Mitoc-Malu Galben printre 
cele mai importante obiective paleolitice de pe întregul continent, cu valoare de punte de legătură între 
zonele centrale şi estice ale Europei. V 
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80. MOIGRAD-POROLISSUM, corn. Mirşid,jud . Sălaj; "Porolissum", Nicolae GuM a, Institutul de Arheologie 
şi Istoria Artei Cluj-Napoca 

Au fost efectuate săpături arheologice în următoarele puncte ale complexului arheologic: a) . aşezarea 
dacică de pe Măgura Moigradului; b). fortificaţiile de pe linia înaintată a limesului în dreptul trecătorii de pe 
viţinal; c). fortificaţiile externe ale oraşului roman în zona numită "Valul dublu"; d) . aşezarea civilă a castrului 
de pe vârful dealului Pomet; e) . amfiteatrul roman; f). fortificaţia de pe dealul Cămnini. 

a). În aşezarea dacică a continuat cercetarea platoului prin secţiuni şi casete venind dinspre NE spre 
SV. Au fost trasate două secţiuni paralele cu S1/1989 şi 20 de casete. Au fost identificate 27 gropi dacice şi o 
locuinţă. De asemenea, au fost identificate 20 de gropi de stâlp romane, probabil de la construcţii militare. 
Materialul arheologic este foarte sărac . (H. Pop). b). Pe linia înaintată a limesului, în sectorul situat la vest de 
trecătoarea de pe valea Frumuşelei (pe drumul viţinal spre Mirşid) au fost identificate elemente ale limesului 
formate dintr-un baraj din zid şi o fortificaţie mică (probabil de tip burgus) (Al.V. Matei) c). Pe linia externă de 
apărare a oraşului, în zona botezată "valul dublu" au fost făcute sondaje. S-a precizat mai bine succesiunea 
celor două valuri. Au apărut elemente care sugerează că pilonii mari de piatră montaţi în valuri au folosit ca 
sprijin pentru un apeduct. Au fost găsite materiale romane răzleţe şi fragmente din tuburi de conductă pentru 
apă. (Al.V. Matei) d) . În aşezarea civilă , sectorul L, situat în faţa laturii de NE a castrului roman de pe vârful 
dealului Pomet a fost cercetată clădirea L7, identificată anterior. A fost trasată o secţiune începând de la zidul 
castrului până la mijlocul pantei (30 m.). S-a dovedit că în faţa zidului se află două şanţuri mici. Clădirea L7 a 
fost identificată şi cercetată parţi al, respectiv numai jumătatea de Sud Paralel cu secţiunea au fost deschise 
încă cinci casete. Clădirea constă din patru încăperi cu mai multe faze de completare şi reparaţie. Materialul 
arheologic este destul de sărac în comparaţie cu alte clădiri similare. El arată totuşi o viaţă lungă a clădirii. (D. 
Tamba - N. Gudea) e) . A1 amfiteatrului roman a fost cercetată zona centrală, pe axa lungă a clădirii de la 
poarta de N până în mijloc. A fqst descoperit canalul subteran care ducea de la poartă spre spaţiul larg de la 
mijloc. Adâncimea canalului este de 1,80 m., lăţimea lui de 0,80 m. Atât canalele, cât şi spaţiul erau acoperite 
cu grinzi de lemn. În spaţiul patrulater de mijloc s-au prăbuşit numeroase elemente de arhitectură din partea 
de sus a clădirii. Material arheologic foarte puţin (I. Bajusz). f) . Pe dealul Cămnini, situat la SE de dealul 
Citera au fost reluate (după o întrerupere de 35 de ani) cercetările arheologice. S-au trasat două secţiuni: una 
pe vârful platoului, alta pe latura de ? a fortificaţiei. În zona vârfului au apărut urme romane, probabil de la 
turnul presupus a fi existat acolo. În zona valului şi şanţului nu au apărut materiale arheologice. Cercetările 
vor continua. (C. Cosma) 

A. MĂGURA MOIGRADULUI, jud. Sălaj; Al.V. Matei, Ioan Bejinariu, Muzeul de Istorie şi Artă Zalău; 
Horea Pop, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca 

Campania a vizat continuarea investigării platoului superior al dealului, mai precis extremitatea sudică 
a acestuia situată în apropierea carierei moderne de piatră. ln acest sens s-a trasat un sistem de casete (cu 
dimensiuni variind la L între 3,5-8 m. şi 1 între 1,5-5 m.) şi două secţiuni (S1 : 3 x 28,5 m., S2: 1 x 1 O m.) toate 
paralele cu secţiunea S1/1984. 

Suprafaţa mare investigată (503 metri pătraţi) caută să ofere o imagine cât mai completă (este vorba 
de un mamelon aplatizat situat în jumătatea de sud a platoului) a Măgurii Moigradului. 

În urma acestei campanii au fost descoperite 47 gropi, dintre care 21 sunt gropi de stâlpi de epocă 
romană, grupate în partea superioară a mamelonului amintit sugerând, deocamdată, existenţa urmelor a 
două construcţii masive, probabil barăci. A fost recoltat şi material Coţofeni, în întregime rulat. 

Gropile Latene D sunt sărace în materiale arheologice (exceptând G 17 care conţine 3-4 vase sparte 
pe loc, oase calcinate, chirpici, lipitură de vatră, o lingură (?) din fier, un pinten din fier şi o pafta din fier 
placată cu tablă din bronz). 

De regulă, gropile au diametrele variind între 0,4-1 m. şi adâncimea între O, 1-1,2 m., conţinând 
frecvent ceramică fragmentară, oase arse şi nearse în cantităţi mici, ustensile (lustruitoare, cuţi) , mici 
podoabe (mărgele sticlă), chirpici, lipitură de vatră, cenuşă, arsură etc. 

Au mai fost descoperite şi două cuptoare conservate precar, ambele identificate în caseta C20. 
Casetele C1-3 şi capătul secţiunii S1 au sondat şi fortificaţia platoului surprinzând o posibilă amenajare 

romană şi una medievală (sec. XIII-XIV). 
Continuarea cercetării exhaustive a mamelonului amintit şi în campaniile viitoare va contribui 

substanţial la reconstituirea succesiunilor de locuire şi amenajare a controversatului complex de pe Măgura 
Moigradului. 

B. VIIINAL. Alexandru V. Matei, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău t/~ Jo/I.. ~ - e._ !!::_ 
Obiectivul cercetat aparţine epocii romane, şi reprezintă linia înaintată de apărare a frontierei romane 

a limes-ului în zona Porţii Meseşului - Porolissum. A fost descoperit un zid de piatră, continuu, lucrat cu 
mortar, pe o lungime de circa 4,5 Km. În spatele acestui zid au fost descoperite două turnuri circulare şi un 
turn patrulater, turnuri de observaţie şi de pază amplasate la circa 15-20 m. în spatele zidului. A fost 
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descoperită şi cercetată parţial o poartă de intrare în provincie„ poarta realizată din construcţia acestui zid 
continuu. Poarta a fost blocată într-o fază intermediară de construcţie. În trecătoarea Poarta Meseşului, a fost 
descoperit un nou burgus - care completează astfel blocarea trecătorii, făcând pereche cu burgus-ul din 
punctul "Fântâna Suşigului" descoperit în anul 1976. V 
Toate aceste elemente, zidul cu şanţuri de apărare, turnurile de supraveghere, poarta de intrare în provincie, 
burgus-ul, reprezintă o linie de apărare total necunoscută până în prezent, care modifică în mod substanţial 
cunoştinţele de până acum pe care le aveam cu privire la sistemul de apărare, a cunoscutei trecători Poarta 
Meseşană. În epoca romană, cercetările arheologice vor continua în zona nou descoperită probabil următorii 
doi ani 1995-1996. V 

C. VA~ DUBLU-DEALUL COMORll~exandru V. Matei, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău 
~ I fL _ tui- {!__ JJ 

Au fost efNtuate două secţiuni de verificare longitudinală cu lungimile de 45 şi respectiv de 35 m. 
(lăţimea de 1,50 m.), precum şi trei casete mici de 4 x 2 m., care au fost realizate în perioada 1 august - 1 o 
septembrie 1994. t/ . 

Obiectivul cercetat aparţine epocii romane şi era cunoscut în literatura de specialitate, încă din 
secolul al XIX-iea şi până în prezent, ca reprezentând două aliniamente de valuri relativ paralele (circa 20-25 
m. între ele), în fare erau încastrate baze de turnuri rectangulare aşezate în formă de tablă de şah "val dublu 
cu turnuri". v 

Cercetările arheologice de verificare realizate în acest an, cele două secţiuni longitudinale peste cele 
două aliniamente, au identificat sistemul de construcţie a acestora. Au fost descoperite baze rectangulare 
lucrate din zidărie plină, care erau bine adâncite în lutul zonei. Dimensiunile acestor baze rectangulare, 
surprinse în valul interior (pe teren se observă urmele a 29 de astfel de baze a căror piatră a fost scoasă), în 
urma săpăturilor sunt de 6,20 x 3,20 _m., 6 x 3 m. şi 6,40 x 3,40 m. De remarcat că distanţa de 6 m. dintre 
aceste baze se repetă. Dimensiunile (lăţimea) bazelor (pilonilor) surprinse în valul exterior (pe teren se 
observă urmele pe 26 de astfel de baze) variază în limitele următoare: 3,70 m.; 3,40 m.; 3,00 m. Aceste baze 
cu aceste dimensiuni sunt lucrate la fel din zidărie plină prinsă cu mortar şi sunt astfel amplasate, încât 
distanţa dintre ele să fie de 3 m. Pe nivelul antic de călcare se observă un strat foarte gros de dărâmătură 
provenit de la demolarea (dărâmarea) acestor ziduri. În general, pe nivelul antic de călcare, sub dărâmături, 
au apărut foarte multe fragmente de la conducte pentru apă, lucrate din lut ars. v 

În urma acestor descoperiri, concluzia care se desprinde este că, de fapt, pe aceste baze lucrate din 
piatră prinsă cu mortar, se ridicau piloni care susţineau apeductul cu două conducte de apă al cărui traseu 
trecea dealuri înalte (dintre sud-vest şi nord-est). V 

Diferenţa de nivel este de peste 30-35 m. - era necesară construirea acestor piloni pentru a menţine 
mai uşoară căderea de nivel din această zonă. ✓-

Apa era captată în Muntele Meseş la circa 4,5 km. de oraşul roman Porolissum şi era dirijată, prin 
conducte închise îngropate penJru aproape toată lungimea traseului, pînă la cele două castre, vicus-ul militar 
şi minicipium-ul Porolissum. ✓ 

Prin aceste descoperiri s-a rezolvat problema aprovizionării cu apă a complexului civil şi militar 
Porolissum, lucru necunoscut până în prezent. Relaţia dintre cele două aliniamente de piloni de apeduct 
problema fazelor de construcţie a acestora, relaţia cu primele faze ale valurilor de apărare din acel loc vor 
face obiectul cercetărilor viitoare preconizate pentru anii 1995-1996. tJ 
Materialul arheologic descoperit, documentaţia de şantier (planuri, profile, caseta video) se păstrează la 
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău. I./ 

D. ORAŞ ROMAN, sector L, clădirea L7. Nicolae Gudea, Institutul de Arheologie şi Istorie a Artei 
Cluj-Napoca; Dan Tamba, Muzeul de Istorie şi Artă Zalău __.,, tll "fu.V e,._ r-J-· A- . 

Au fost continuate investigaţiile în zona vicus-ului. Suprafaţa cercetată se găseşte la nord-est de 
castrul de pe dealul Pomet, în faţa zidului de incintă a acestuia, în porţiunea cuprinsă între bastionul stâng al 
porţii praetoria şi bastionul turnului de colţ.de nord, în faţa primului turn de curtină dinspre porta praetoria. 
După panta lungă de 20 m ce coboară, din faţa zidului de incintă a castrului, porţiune ce corespunde cu 
aproximaţie cu panta şanţului sistemului defensiv a lagărului, urmează o suprafaţă cu aspect orizontal, cu o 
lăţime ce variază între 6 şi 1 O m. Această terasă în porţiunea respectivă, marchează direcţia drumului roman, 
care are un duct aproximativ paralel cu zidul castrului. Până la liziera actuală a pădurii urmează o pantă 
domoală, care este delimitată la vest de dealul lrimiesei, iar la est de valul ce urcă prin pădure spre dealul 
Citera. Porţiunea aceasta de teren este denumită de localnici Groapa Pipaşului sau lertaşul Pipaşului. 

A fost cercetată parţial, clădirea denumită convenţional L 7. Aceasta se găseşte la 0,30-0,40 m de 
drumul roman. În vederea cercetării clădirii au fost trasate S 1 - (2 x 25 m) - care taie panta pe care a fost 
construită clădirea L 7, precum şi terasa pe care se găseşte drumul roman. v 

Lateral dreapta a fost trasat un şir de 7 casete, după ce în prealabil, a fost lăsat un martor de 0,50 m. 
între acestea şi secţiune: C.1 - 3 x 4,50 m.; C.2 - 3,50 x 4,50 m.; C.3, C.4, C.5, C.6, C.7 - 3 x 4,50 m. S.2 -
(1,50 x 20,90 m.) - peste elementele sistemului defensiv exterior a castrului. \; 
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După cum era de aşteptat, obiectivul cercetat s-a dovedit ca fiind un edificiu impozant prin proporţii, 
de formă patrulateră, clădirea are dimensiunile (17 x 9 m.). Spre drum avea un porticus. Zidurile de incintă 
sunt realizate în tehnica de construcţie opus incertum din piatră de carieră de dimensiuni mari şi mijlocii 
prinsă cu mortar. Zidurile de incintă au grosimi variabile, fapt datorat în primul rând, configuraţiei terenului şi 
în al doilea rând, instabilităţii acesteia. Prin îngroşarea zidurilor s-a urmărit mărirea structurii de rezistentă a 
acestora. În interiorul clădirii au fost surprinse ziduri care indică o compartimentare interioară în sub;olul 
construcţiei (fapt relevat de cota la care acestea au fost surprinse şi de primul nivel de călcare identificat). 
Zidurile de compartimentare sunt realizate în tehnica opus mixtum, tehnică nou întâlnită la Porolissum, 
folosirea cărămizii pentru ridicarea unor ziduri nefiind cunoscută la Porolissum până în prezent. Existenţa 
unor spaţii la subsol indică , imediat, prezenţa în cazul clădirii L.7 a unui parter. Legat de acest aspect, 
finalizarea cercetării ne va permite să tragem concluziile adecvate.~ 

Pentru a avea o relaţie între castru, sistemul său defensiv exterior, drumul roman şi clădirea L.7 a 
fost trasată secţiunea S.2/1994, care a tăiat panta din faţa zidului fortificaţiei şi se opreşte la 3,90 m. de 
capătul secţiunii S.1 /1994. Astfel, s-a putut stabili cu precizie, distanţa dintre faţa zidului fortificaţiei şi clădirea 
L.7, care este de 27,20 m. După berma cu lăţimea de 0,50-0,60 m. urmează o pantă lungă de 16 m., cu o 
înclinaţie de 30 de grade, care se termină într-un şanţ dublu cu adâncimea de 1 m. Aproximativ de mijlocul 
pantei a mai fost săpat un şanţ cu adâncimea de 0,60 m., faţă de linia pantei. Aşadar, fortificaţia are două 
şanţuri de apărare, unul săpat în pantă, iar al doilea, care este dublu, în capătul pantei. Diferenţa de nivel 
dintre drumul roman şi fundul şanţului dublu este de O, 70 m. 

E. AMFITEATRU. Bajusz Istvan, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău -t -'I\. ~~~ e_ /3 , 

La amfiteatru, lucrările de cercetare s-au concentrat în zona arenei. Scopul a fost, pe de o parte, 
mărirea suprafeţei dezvelite, pe de altă parte, clarificarea problemei canalului subteran identificat în anii 
precedenţi în zona arenei şi în spaţiul porţii nord-vestice. S-au trasat 2 secţiuni paralele cu axa scurtă: S 20 
de 7 x 2 m şi S 22 de 4 x 2 m, la 16, respectiv 26 m., sud-est de poarta nord-vestică. v 

În S 20, la circa 0,20-0,30 m. adâncime a apărut canalul subteran. Este săpat în lut, acum se 
lărgeşte în partea de sus, dar în zona fundului se poate constata că iniţial, a avut margini drepte. Lărgirea 
actuală a părţii de sus se datorează prăbuşirii marginilor, la un moment dat, ceea ce a dus şi la o umplere 
parţială. Spre fund, între straturile de lut din dărâmătură, se inter~alează dungi conţinând mult cărbune. 
Lăţimea canalului este de 0,90-1 m. , iar adâncimea de circa 1,80 m. ln canal s-au găsit fragmente ceramice, 
oase, câteva piese mărunte din bronz şi o cantitate destul de mare de cuie de fier. Pe fundul gropii, lângă 
margini, pe exterior, s-au putut observa urmele a doi stâlpi de lemn cu diametrul de 20 cm., respectiv 24 cm. 
Considerăm că acestea sunt urmele acelor stâlpi de care erau prinse scândurile ce îmblăneau canalul pe 
margini, şi de la care, provin urmele de cărbune şi cuiele de fier. V 

În S 22, după un strat de depunere de 0,20-0,30 m., a început să apară dărâmătură formată din 
pietre, fragmente de ţigle şi mici fragmente arhitectonice. Acest fapt ne-a determinat să mărim suprafaţa 
cercetată, extinzînd săpătura pe 3 casete de 5 x 3 m. (GC1, GC2,GC3) cu martori de 0,30 m. între ele, S 22 
fiind inclusă în GC1 ). Adâncindu-se pe această suprafaţă, s-a conturat o mare groapă centrală. Prin casetele 
de mai sus, am reuşit să delimităm doar două laturi: de sud-vest şi nord-vest, restul gropii căzând în afara 
suprafeţei cercetate acum. Pe latura nord-vestică a gropii am surprins gura canalului subteran, lat de 1 m. 
Groapa avea ca umplutură, în general, straturi asemănătoare cu canalul, dar la acestea se adaugă un strat 
masiv de dărâmătură, ce se scurge pe latura nord-estică a gropii, pe umplutura formată din dărâmarea 
marginilor. Din această dărâmătură am recuperat o mulţime de fragmente de capiteluri dorice, baze şi fusuri 
de coloană, executate din gresie şi calcar. Dintre materialul arheologic şi aici se remarcă cantitatea mare de 
cuie. La marginea gropii, pe exterior, am identificat 2 urme de stâlpi cu diametru de 30 cm., iar în interiorul ei, 
spre capătul sud-estic, alte trei urme dispersate a unor stâlpi cu diametrul de 20 cm. S-a putut constata că, 
groapa a fost săpată în lut, avea margini drepte, îmbrăcate probabil cu scândură . Adâncimea gropii era de 
2,20-2,40 m. Dimensiunile generale n-am reuşit să le determinăm acum, nefiind încă identificate laturile de 
nord-est şi sud-est. În casetele noastre lăţimea maximă este de 4,20 m:,viar lungimea de 9,50 m., dar evident 
dimensiunile reale depăşesc aceste cifre (probabil însă nu cu mult}. V 
Avem, deci, de a face în cazul amfiteatrului de la Porolissum cu prezenţa unei gropi subterane în centrul 
arenei ce comunică cu exteriorul printr-un coridor, tot subteran. Acestea sunt spaţii ce ascundeau diverse 
decoruri şi instalaţii ce serveau la asigurarea unei mai bune derulări a spectacolelor. Asemenea construcţii 
subterane se găsesc la multe amfiteatre din Imperiul Roman. În Dacia, amfiteatrul de la Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa are astfel de construcţie, ridicată însă din piatră. V 

81. MOINEŞTI,~- Bacău; Viorel Căpitanu, Muzeul Judeţean de Istorie "Iulian Antonescu" Bacău; Vasile 
Ursache, Muzeul de Istorie Roman 

S-a trasat o nouă secţiune în partea de NE a aşezării cu lungimea de 12 x 2 m. Mai întâi s-a procedat 
la degajarea stratului de piatră - (gresie de kliva) în partea de sud a secţiunii şi apoi au fost continuate 
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săpăturile până la adâncimea de 0,80-1 m. Din punct de vedere stratigrafic situaţia este identică cu cea 
întâlnită în secţiunile săpate în campaniile trecute. ✓ 

Primul nivel de locuire aparţine sec. li a.Chr., iar cel de-al doilea nivel sec. I a.Chr. - I p.Chr. În urma 
săpăturilor a rezultat o mare cantitate de ceramică lucrată cu mâna şi la roata olarului specifică civilizaţiei 
geto-dacice ce se încadrează în sec. 11-1 a.Chr.-p.Chr. Ca tipuri de vase menţionăm: ceşti-opaiţe, vase
borcan, fructiere, cupe, străchini, căni, vase de provizii şi amfore. În partea de nord a secţiunii a fost 
descoperită o locuinţă uşor adâncită cu foarte mult material, oase calcinate de animale, cenuşă, cărbuni şi 
pietre de la construcţia respectivă. De formă oarecum dreptunghiulară, locuinţa a avut fundaţia de piatră. 

Materialele rezultate din campania anului 1994 reprezintă un fond documentar foarte important pentru 
epoca ge,l6-dacică care se încadrează perfect în ceea ce numim drept perioada clasică a civilizaţiei geto
dacic~ 

J 
82. MURIGHIOL, "HALMYRIS", jud. Tulcea; Mihail Zahariade, Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie Militară 

{ 1. Sectorul A: "Poarta de nord". Mihail Zahariade, Florin Topoleanu, I.C.E.M. Tulcea; Traian Dvorski, 
Alexandru Madgearu, Centrul de Studii de Istorie şi Teorie Militară Bucureşti \/ 

În casetele a 1-3 şi b 1-3 a fost descoperită o instalaţie termală, care pare să aibă dimensiuni mult mai 
mari. Au fost identificate două bazine (1,30 x 1,35 m), instalaţia de încălzire plasată sub bazinul nr.1, cu boltă 
de cărămizi şi o încăpere cu pavaj de cărămizi aşezate pe şiruri de pilae. Au fost precizate trei faze de 
folosire a edificiului, din care a doua este datată post quem cu o monedă de la Iustin li şi Sofia. În faza a treia 
este posibil ca edificiul să-şi fi schimbat destinaţia în spaţiul locuibil, deoarece s-a descoperit o vatră pe 
ultimul nivel de vieţuire. Vatra este pr:obabil contemporană cu zidul de piatră legată de pământ, care a fost 
adosat pe latura de sud a turnuluiT1 (fiind datat în nivelul 12 sau 13). / 

2. Sectorul B: "Poarta de Vest". A fost continuată demon area mortarilor rămaşi între casete, 
dezvelindu-se astfel integral zwinger-ul din spatele intrării. S-a constatat că1a9esta este oval şi că nu prezintă 
urme de refacere. A fost conturată şi calea de acces către interiorul cetăţii. v 

3. Sectorul Aşezarea civilă. Două sondaje făcute pentru necesităţile taberei militare, în imediata 
apropiere a incintei, au adus câteva date referitoare la aşezarea civilă. O casetă de 2,50 x 2,40 m, săpată la 
43 m NNV de poarta de vest a relevat existenţa unei străzi care a funcţionat în secolul IV (pe pavajul de 
piatră şi cărămizi s-a descoperit ceramică de tip Sântana de Mureş-Cerneahov). Pământul de umplutură de 
sub stradă (între 2,90-3,20 m) conţinea numeroase fragmente de lemn şi oase de animale (purtate împreună 
cu pământul). Tot în pământul de umplutură s-a descoperit un ~ieptene bilateral. În al doilea sondaj au fost 
observate cinci niveluri de locuire, datate între secolele IV-VI. V 

li. Florin Topoleanu, I.C.E.M. Tulcea V 
Au fost practicate şi parţial cercetate 12 noi casete, situate în vestul edificiului din centrul cetăţii, 

probabil "principia". tJ 
Casetele notate cu P16-19, R16-19, S16-19, au laturile de 4 m, cu martori de 1 m între ele, dispuse în 

trei şiruri de câte patru pe direcţia N-S. V 
Sub vegetalul gros de 10-15 cm, în toate casetele a apărut un nivel relativ uniform de dărâmătură 

alcătuit din bolovani de piatră de mărime diferită, unii cu o faţă prelucrată, fragmente de ţiglă şi cărămizi şi 
mortar alb. După demantelarea dărâmăturii s-a conturat parţial un edificiu având latura de E lungă de 16,5 m, 
latura de N de 11 m, fără a i se găsi încă colţul, iar din latura de Sud păstrându-se doar un segment de 
aproximativ 2,5 m. V 

Zidul este lat de 1,00-1,05 m, construit foarte îngrijit din blochete prelucrate din piatră, mari şi mijlocii, 
legate cu pământ. De la cota -0,50 m de la nivelul actual de călcare, elevaţia zidului păstrată pe 2-3 asize, 
este legată cu mortar alb. v J 

La jumătatea laturii de Ea edificiului în caroul R18 a apărut o uşă, cu pragul la -0,80 m, blocată. 
În stadiul actual al cercetărilor se disting trei momente constructive, datate în sec. VI: A. Construirea 

edificiului într-un moment anterior nivi;lului X; B. Blocarea uşii de E pe nivelul XI; C. Refacerea printr-o 
elevaţie cu mortar alb pe nivelul XII. V 

Lipsa unei compartimentări interioare a edificiului nou descoperit, situarea în centrul cetăţii şi 
dimensiunile, ridică problema destinaţiei sale, legată probabil de o activitate oficială. V 

Menţionăm că, de o parte şi de alta a intrării de est, sunt adosate două încăperi în formă de L, 
construite într-un moment posterior fazei cu pământ, dar reparată cu acelaşi mortar alb. În sfârşit, un sondaj 
practicat în strada care desparte cele ytouă edificii din centrul spaţiului intramuran, a relevat trei faze de 
folosire, dintre care două cu borduri. \j 

Din materialul arheologic recoltat remarcăm marea cantitate de fragmente ceramice. Ca forme 
predomină amforele şi vesele de bucătărie. Au mai fost găsite câteva monede şi obiecte din fier şi din bronz. \..,, 
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✓ 
83. NEMŢIŞOR, "BRANIŞTE", corn. Vânători, jud. Neamţ; Virgil-Mihăilescu-Bârliba, Institutul de Arheologie 
laşi 

La Branişte, satul Nemţişor s-a descoperit cel mai mare cimitir din România, care aparţine "Culturii~ 
tumulilor carpatici" (CTC). Dintr-un total de 34 de movile identificate, au fost investigate până acum 21. Toţi 
tumulii cercetaţi au dat la iveală şi sticlă fragmentară, adesea topită în urma arderii, ceea ce îngreunează 
recunoaşterea formelor. Mai mult, adesea în diferite complexe a fost găsită sticlă de un tip deosebit, care 
avea în compoziţie o substanţă (sau substanţe) de natură organică în proporţie de peste 44 %; în cursul 
analizelor chimice s-a putut constata doar dispariţia acestei substanţe, care n-a putut fi identificată. În timpul 
cercetărilor s-au putut observa formele probabile ale unor brăţări şi mărgele sau perle pe care le avea sticla 
de acest tip; în contact cu aerul, fiind trecute şi prin foc, aceste vestigii s-au pulverizat în cea mai mare parte. 

Dintre fragmentele mai bine păstrate ~putut fi recunoscute resturile unei ceşti (turnul 8), ulcior (turnul 
21 ), ca şi pereţii unui alt vas (turnul 30). 

În continuare, se descriu tumulii 8, 21 şi 30, împreună cu anexele şi materialul apărut. Analiza 
descoperirilor confirmă apartenenţa culturală şi încadrarea cronologică (secolul IV). V 

84. NICULIŢEL-"BAZILICA PALEOCREŞTINĂ", jud. Tulcea; Victor Bauman, 1.C.E.M. Tulcea V 

Săpăturile arheologice au urmărit două aspecte. Pe de o parte, finalizarea cercetării interiorului 
bazilical, în scopul evidenţierii tuturor elementelor constructive şi a mărturiilor păstrate din antichitate, în 
vederea întocmirii proiectului de restaurare a ansamblului arhitectonic. În acest sens, s-a urmărit verificarea 
· datelor obţinute în campaniile din anii: 1971, 1975, 1984-1985, actualizarea şi completarea acestora cu noi 
elemente tehnice şi ştiinţifice. v 

Pe de altă parte, s-a urmărit obţinerea unor informaţii ştiinţifice asupra zonei în care a fost amplasat în 
antichitate ansamblul bazilical. În funcţie de cele două aspecte, săpăturile arheologice s-au desfăşurat în 
două sectoare: sectorul I - interior bazilică: sectorul li - exterior SE. În sectorul I, cercetările efectuate în coltul 
de SE al bazilicii, mai bine păstrat, au evidenţiat, în acest punct, existenţa a cinci faze constructive, 
corespunzătoare a două etape de locuire. Primei etape îi aparţin resturi de temelii legate cu pământ peste 
care s-a ridicat o construcţie uşoară pe temelie superficială . Cea de-a doua etapă începe cu construirea 
bazilicii, prin amenajarea spaţiului interior şi cunoaşte două intervenţii ulterioare: prima, legată de construirea 
nar:tex-ului, prin adosarea unor ziduri, în aceeaşi manieră constructivă, în prelungirea laturilor bazilicii; 
următoarea, legată de dezafectarea nartex-ului, prin renunţarea la linia de faţadă, amplificarea şi 

reamenajarea spaţiului destinat .aţctu_rn-ului. Din punct de vedere cronologic, aceste intervenţii au avut loc în 
cursul secolului al V-lea p.Chr. J 

Descoperirea unui fragment de capitel ionic şi reconsiderarea dimensiunilor interspaţiilor din interiorul 
bazilicii au impus ipoteza construirii edificiului pe baza piciorului bizantin (=0,32 m), cu pilaştri angajaţi în 
lungul pereţilor laterali, în vederea susţinerii unor arcade transversale. Aceste elemente noi ne îndeamnă să 
considerăm că edificiul de la Niculiţel deschide seria provincială a bazilicilor "greceşti" cu nartex deschis spre 
nava centrală, separată de navele laterale prin stilobaţi continui şi cu presbyterium îngrădit sub forma unui 
sanctuar dreptunghiular. În sectorul li, cercetarea arheologică din vecinătatea de E-SE a bazilicii evidenţiază 
aceleaşi etape de locuire constatate în interiorul acesteia. Zona a fost locuită la începutul epocii romane târzii 
şi săpăturile au relevat resturile unor construcţii pe temelii de piatră legată cu pământ, având aceeaşi 
orientare cu cele distruse de amplasamentul bazilicii. J 

Cele 4 monede descoperite sunt din perioada cuprinsă între anii 330-354 p.Chr., aşadar din perioada 
anterioară construirii bazilicii, resturile aşezării fiind în relaţie posibilă cu prezenţa primului mormânt martiric. 
Din păcate, nu am putut stabili mor,1entul încetării acestei locuiri, cu toate că s-a putut constata o distrugere 
totală şi sistematică a nivelului de locuire roman. Aşezarea medievală din secolul X a suprapus straturile 
antice numai în partea vestică a zonei cercetate, în care s-au descoperit resturile unor locuinţe îngropate. 
Aşezarea medievală nu are legătură cu distrugerea aşezării romane, care a fost părăsită şi demolată într-un 
moment anterior, dar se poate afirma că în sec. X bazilica se. afla în ruină, întrucât în colţul de NV al navei 
laterale, locuitorii aşezării au construit o locuinţă îngropată. V 

85. NUFĂRU, jud. Tulcea J 
A. BUFET. Oana Damian, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti; Corneliu Andoniel Muzeul 

Militar Naţional; Paul Damian, M.N.I.R.; Lăcrămioara Călancea, studentă, Universitatea "Ov1dius" -
Constanţa; Silviu Oţa, student Universitatea Bucureşti. 

Cercetările începute în zona centrală a satului Nufăru în 1992, prin trasarea unei suprafeţe S 1 (Bufet), 
cu dimensiunile de 13 x 6,60 m, orientată est-vest, au continuat în vederea studierii vieţuirii din interiorul 
aşezării fortificate de epocă bizantină. S-a lucrat în nivelul corespunzător sec. XI, reprezentat de un pământ 
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cenuşiu gălbui, conţinând pigmenţi de chirpic, cărbune, mortar, cărămizi, pietre, fragmente ceramice, afectat 
uneori de intervenţii contemporane (gropi pentru conducte, stâlpi, fundaţii sau cu destinaţie menajeră). 
Complexele arheologice aparţinând acestui nivel sunt reprezentate de 4 locuinţe (nr. 5-8), are se adaugă 
celor 4 descoperite în 1992, databile în sec. XII-XIII, şi 7 gropi menajere (nr. 17-23, numerotate în 
continuarea celor depistate în 1992). Locuinţele, cercetate parţial, sunt reprezentate de podele de pământ 
galben, cu pigmenţi de chirpic şi de cărbune, cu formă rectangulară, prevăzute (cpl. 5 şi 8) cu instalaţii de foc 
reprezentate de vetre înconjurate cu pietre. Inventarul lor constă mai ales din material ceramic, aparţinând 
categoriei comune nisipoase, dar şi din amfore, în special din cele piriforme şi mici fragmente de vase 
smălţuite. Acestora li se adaugă piese din fier, brăţări de sticlă fragmentare, fusaiole ş.a. Gropile, cu 
destinaţie menajeră, conţin în general pietre, oase de animale, resturi de chirpic, pigmenţi de cărbune şi 
cenuşă, cărămizi, solzi de peşte, ceramică fragmentară, comună şi smălţuită, fragmente de brăţări de sticlă, 
piese metalice. Materialul arheologic descoperit în această campanie este reprezentat în special de 
ceramică, aparţinând categoriei comune, specia nisipoasă cu decor incizat, orizontal, vertical sau în val, cât 
şi celei de factură superioară - amfore, ulcioare şi căni cu dungi lustruite, vase acoperite cu angobă aurie sau 
smălţuite, olive sau divers colorate. În afara ceramicii, au mai fost descoperite şi o serie de obiecte mărunte 
din lut, os, corn, piatră, fier, bronz, sticlă, reprezentate de fusaiole (inclusiv de Ovruci) şi greutăţi pentru 
război şi plasa de pescuit, capete de tindechi, lame de cuţit, cârlige de undiţă, vârfuri de săgeţi şi de suliţă, 
bile de praştie, brăţări din sticlă şi bronz, mărgele din sticlă şi os, inele de sticlă şi bronz, unelte şi piese de 
port din os şi corn, obiecte fragmentare din sticlă, bronz şi fier, precum şi zgură de sticlă şi de fier, un sigiliu 
de plumb şi monede bizantine de bronz. J 

B. CURTE~ LUI V~SILE DU'elRESCU. Oana Damian, I.A.B.; Gheorghe Mănucu Adameşteanu, 
M.I.A.M.B.; Corneliu Andorne, M.M.N. 

Cercetările au continuat prin trasarea a două noi secţiuni (S 4, 10,50 x 3,50 m, orientată E-V şi S 5, 
6,50 x 2 m, orientată N-S), săpătura oprindu-se la nivelul primei jumătăţi a sec. XI. Din punct de vedere 
stratigrafic, consemnăm o depunere masivă din sec. XVIII-XIX (ceramică şi 3 monede) care a afectat locuirea 
din sec. XII-XIII. C mplexele arheologice constau din patru locuinţe şi mai multe gropi menajere, dintre care 6 
au fost epuizate. 

Locuinţele. În S 5, carourile 1-3, - 1,50 m, a fost descoperită o locuinţă de suprafaţă (L 1 ), construită pe 
tălpi de lemn, de formă rectangulară, dimensiunile surprinse în secţiune fiind de 6,50 x 2,00 m, cu o vatră 
centrală de formă ovală (diametrul = 1,25/1,00 m), cu o făţuială groasă de 0,35 m, realizată din straturi 
succesive de pământ galben, depusă pe un pat de cărămizi romane refolosite aşezate la rândul lor pe o 
platformă de pământ galben şi chirpic; în umplutură s-au descoperit câteva fragmente ceramice smălţuite din 
categoria pictată cu pete informe întrepătrunse brune şi verzi, ce datează complexul spre mijlocul sec. XII. 
Această locuinţă a fost perforată de o groapă (alfa), aproximativ ovală, cu diametrul de 1,30/1, 1 O m, 
conţinând fragmente ceramice smălţuite, decorate în maniera "sgraffito pronunţat" şi câteva stamena 
devalorizate din prima jumătate a sec. XIII (Constantinopol - imitaţii "latine" cu modul mic de tip A). Locuinţa 2 
este reprezentată de o porţiune de lutuială, descoperită în S 4, caroul 4, ce aparţine primei jumătăţi a sec. 
XIII. Locuinţa 3 a fost surprinsă parţial în S 4, caroul 1, -1,70 m, fiind distrusă de vieţuirea din sec. XVIII-XIX, 
din ea păstrându-se o latură compusă din 4 asize de piatră, doar pe lungimea de 1,70 m, şi un rest de podea 
de pământ galben cu multă arsură, pe care s-au găsit câteva fragmente smălţuite databile în prima jumătate 
a sec. XII. Locuinţa îngropată (L 4), descoperită în S 4, carourile 4-5, -2,95 m, avea formă rectangulară, cu 
colţurile rotunjite, cu dimensiunile surprinse de 2,20 x 1,40 m şi era susţinută de pari; pe latura sudică a fost 
dezvelit un cuptor de piatră, în formă de potcoavă, cu dimensiunile de 0,80 x 0,50 m, înalt de 0,30 m. 
Inventarul locuinţei se compune din fragmente din specia nisipoasă, provenind de la oale borcan din pastă 
roşie gălbuie, cu decor incizat, compus din striuri orizontale şi verticale suprapuse sau doar orizontale foarte 
dese combinate cu linii în val, fragmente de vase din pastă caolinoidă, acoperite cu un smalţ galben 
portocaliu strălucitor, precum şi o amforă piriformă, descoperită in situ, în groapa ei special amenajată în 
podeaua locuinţei. Datarea locuinţei este asigurată de un follis de la Roman III (1028-1034), descoperit în 
cuptor. Gropile (S 4, A-E) cu destinaţie menajeră conţineau pietre, material osteologic animal, ceramică 
fragmentară, atât comună, cât şi smălţuită, piese lljietalice; în gropile A şi E s-au găsit mai multe stamena de 
bilion devalorizate din prima jumătate a sec. XIII. \/ 

86. OCNIŢA, "LA ŞTEFĂLUCU", jud. Bistriţa-Năsăud; Corrneliu Gaiu, Muzeul Judeţean Bistriţa-Năsăud J 
Cercetările arheologice de la Ocniţa s-au concentrat în punctul "La Ştefălucu", uj nde s-a înregistrat o 

depunere arheologică de lungă durată din epoca bronzului până în feudalismul timpuriu. 
Au fost cercetate: 1. Două locuinţe din Hallstatt-ul timpuriu. 
2. Şapte locuinţe şi tot atâtea gropi de provizii aparţinând epocii daco-romane. 
3. Şase locuinţe aparţinând unei aşezări din secolul VI. 
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4. Două locuinţe din secolul VIII-IX. 
5. O locuinţă feudală timpurie din secolul XI-XII. ✓ 

87. OCNIŢA "BURIDAVA DACICA", jud. Vâlcea; Mariana losifaru, Muzeul Judeţean Vâlcea V 

Terasa V are forma unui platou cu lungimea de 93 m şi lăţimea 33 (suprafaţa totală, aproximativ 3069 
mp.), fiind orientată Est-Sud-Vest. v 

Cercetări pe această terasă au fost făcute în anii 1979-1980 şi 1990-1993. Au fost trasate XXX 
secţiuni de dimensiuni mici variind în funcţie de situaţia din teren, zona fiind împădurită. Au fost dezvelite 134 
gropi săpate în stânca locală şi un turn locuinţă situat în partea de Nord-Vest a terasei, fără alte urme de 
locuire-bordeie sau locuinţe de suprafaţă. ✓' 

Folosirea de către geto-daci a T V a început, după ce au fost escavate straturile de cultură preistorică 
(acolo unde au existat) cât şi solul de pădure până la stâncă. Au fost descoperite materiale arheologice 
aparţinând culturilor Coţofeni, Glina, Verbicioara. Fragmentele ceramice preistorice apar întotdeauna 
amestecate cu ceramică dacică, numai pe latura de Nord a TV, acolo unde s-a procedat la lărgirea terasei 
cu aproximativ 9 m. 

Terasa V a fost amenajată de la început pentru un scop anumit pe care nu-l cunoaştem încă bine. În 
1990 a fost descoperit în colţul de N-V al T ;V un turn-locuinţă din care provine originalul medalion de bronz 
cu reprezentarea unui personaj masculin. v 

Se poate spune deci că TV a fost şi ea inclusă în sistemul defensiv din sec.I a.Chr., deşi nu au fost 
descoperite urmele unei palisade. Prezenţa turnului indică folosirea spaţiului acestei terase în sistemul de 
· apărare, scopul acestuia fiind de a păzi urcarea dinspre Farfaru şi de aici, spre intrarea principală de la limita 
T III. \/ . 

Cele 134 gropi dezvelite până acum sunt descoperite pe latura de Nord şi de Sud a terasei, de o parte 
şi de alta a drumului antic, la 1,50 m. de acesta. Drumul antic a fost amenajat de-a lungul TV (cu lăţime de 
3,50-4 \i"l-), direct pe solul antic, din loc în loc, acolo unde a fost cazul, fiind puse pietre de râu şi bucăţi de 
mal. v 

Gropile au fost săpate în tuful dacitic şi pot fi grupate astfel : 1. Gropi de dimensiuni mari (diametru 2-
2,50 m. şi adâncimea 1,50-2,00 m.), rotunde sau ovale, umplute cu nisip fin şi relativ puţin material ceramic. 

2. Gropi umplute cu pământ galben - lutos în amestec cu multe bucăţi de "mal" şi puţine fragmente 
ceramice (D: 1,50-2,00, ad. 1,00-1,20 m), 

3. Gropi umplute cu pământ brun-negru pigmentat cu bucăţele de cărbune, numeroase fragmente 
ceramice, având la bază un strat de pământ galben-lutos puternic bătătorit. (D: 0,75-1 ,50 m.; ad: 0,60-1,00 
m.). 

4. Gropi umplute cu multe bucăţi de chirpic ars, cu urme de scânduri, stâlpi, bucăţi mari de vatră 
făţuită, fragmente ceramice (D: 1,00-1 ,50; ad.1,00-1,50 m.). v ' 

Gropile rituale. Deosebit de interesante sunt ultimele două categorii de gropi. Cum se explică 

prezenţa în gropile de pe T V a bucăţilor mari de chirpic ars puternic, care poartă imprimări de scândură dată 
cu rindeaua, lată de 10-15 cm., sau a urmelor de stâlpi cu diametrul de 28-30 cm. Care era funcţionalitatea 
acestei terase? Acum se poate afirm,;1 doar că TV a fost şi ea inclusă în sistemul defensiv al C1 din sec. I 
a.Chr. deşi nu au fost descoperiţe urmele unei palisade. Prezenţa turnului indică folosirea spaţiului acestei 
terase în sistemul de apărare. V 

În 1992 a fost descoperită o groapă rituală cu 29 obiecte: 12 căţuie, 12 vase borcan, un castron, umbo 
de la un scut de fier, o fibulă de fier, o aplică de fier, cute. Săpată în depunerea de la nivelarea terasei, bine 
conturată în pământul galben-lutos în amestec cu "mal" bătătorit, groapa are diametrul 1,50 m şi adâncimea 
1,50 m. 

Cele 29 vase şi obiecte din metal au fost depuse la partea superioară a gropii după un anumit ritual. 
Ţinând seama de obiectele descoperite, groapa poate fi datată în sec. I a.Chr. şi ea aparţine nivelului III de 
locuire de la Ocniţa. J 

Materialul arheologic descoperit pe T V constă din: ceramică, obiecte de lut ars, unelte de podoabă. 
Ceramica lucrată cu mâna. grosieră, de factură tradiţională în mediul geto-dacic, ornamentată cu brâuri 
alveolate, incizii şi butoni, este destul de frecventă. Ceramica fină este reprezentată de vasele lucrate cu 
roata din pastă cenuşie şi mai rar roşie-cărămizie. Formele frecvent întâlnite sunt fructierele cu piciorul scurt 
şi subţire şi cupa adâncă, strecurătorile şi străchinile . Ceramica de import este reprezentată prin fragmente 
de amforă. V 

Cercetările arheologice efectuate pe Terasa V de la Ocniţa documentează existenţa în această zonă a 
unei îndelungate şi intense locuiri geto-dacice (sec. li a.Chr. - sec. I p.Chr.), precum şi a unui puternic centru 
fortificat ce făcea parte din sistemul defensiv creat pe cursul mijlociu al Oltului. t/ 
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88. ORADEA, "CETATEA ORADEA", jud. Bihor~ Adrian A. Rusu, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj
Napoca; Doru Marta, Muzeul Ţării Crişurilor Oradea 

. CERCETAREA ARHEOLOGICĂ s-a concentrat asupra aripii de sud-est a vechiului palat episcopal 
tru finalizarea cercetării acestei zone a vechii cetăţi orădene. În cursul cercetărilor a fost bine pusă în 

videnţă o fortificaţie de pământ cu palisade, refăcută de două ori. Locuirea aferentă este compartimentată 
~tratigrafic pe două etape. Cea mai veche este însoţită de ceramică de import bizantină, decorată cu smalţ. 
ln al doilea nivel a fost cercetată o locuinţă de suprafaţă cu material ceramic, osteologic şi numismatic foarte 
bogat şi cu cuptor exterior. 

ln vederea nivelării terenului pentru construcţia celei dintâi aripi a palatului episcopal, au fost aduse 
diferite materiale din preajma catedralei distruse de tătari în 1241 (fragmente de plăci de marmură, frescă, 
obiecte de podoabă). 

S-au identificat dimensiunile exacte ale aripii palatului respectiv, cu amenajările interioare păstrate ori 
modificate (compartimentări, piloni centrali, podele etc.). S-a identificat de asemenea, urma unei porţi 
amenajate în exteriorul palatului, la îmbinarea cu cea de-a doua aripă principală. Materialele arheologice 
aferente funcţionării palatului sunt puţine. Remarcăm printre cele deosebite fragmente de sticlărie şi un mic 

\cep de bronz bine datat în secolul al XV-iea. De asemenea, în straturile de umplere au apărut fragmente de 
cahle cu nişe, corespunzătoare aceleiaşi perioade istorice. 
\ Materialul litic este ilustrat îndeosebi de câteva piese aparţinătoare catedralei de secol XIV (friză ori 
coriti;şi profile trasate pe blocuri nelucrate) şi altele renascentiste. Din punct de vedere al bogăţiei 
maten ului arheologic mărunt (piese numismatice, mici piese de bronz, obiecte de os, sticlă şi ceramică de 
divers_e •~ ri şi epoci), campania 1994 a fost cea mai bogată de până în prezent. _ . 

/ 
..,,.,--2/sTUDIUL RESTURILOR FAUNISTICE. Luminiţa Bejenaru, Universitatea "Al. I. Cuza" laşi 

Materialul arheozoologic din Cetatea Oradea, care face obiectul prezentului studiu, provine din trei 
secţiuni efectuate în anul 1994, cronologic fiind reprezentată perioada secolelor XII-XVII. Materialul faunistic 
a fost examinat separat pentru fiecare structură arheologică delimitată , făcîndu-se însă şi unele caracterizări 
globale. Determinările specifice au stabilit prezenţa mai multor specii de peşti , păsări şi mamifere; majoritatea 
resturilor fiind de provenienţă menajeră. Predominante sunt mamiferele, îndeosebi cele domestice. Analizele 
somatoscopice, biometrice şi statistice conduc spre aprecieri de ordin morfologic, ecologic şi economic ale 

~ n:_:;rezentat. _ __,.,~,_, ~ /1)._ ~ • 

89. ORĂŞTIE, jud. Hunedoara 

A. DEALUL PEMILOR, punct X2. Iuliu Paul, Alexandru Aldea, student Căstăian Mihai, µniversitatea "1 
Decembrie"; Sabin Adrian Luca~ student Marius Ciută~ Sonai Alexandru: Universitatea Sibiu \) 

Cercetările arheologice sistematice vizând studierea aşezării neolitice situate în punctul X2 au 
constatat, în anul 1994, din două secţiuni de câte 1,5/20 m şi o casetă de 6/4 m. Secţiunile continuă 
magistrala stratigrafică începută în anul 1992. Lungimea totală a profilului acestei magistrale este de 132 de 
metri. Secţiunile au fost numerotate cu siglele S6 şi S7/1994 iar caseta cu sigla C2/1994. Menţionăm că 
această casetă a fost trasată pentru cercetarea integrală a bordeiului 82/1994. J 

Au fost delimitate şi cercetate un număr de 21 de gropi în suprafeţele cercetate. Unele dintre acestea 
au semnificaţia de alveolări ale solului ar.tic, sau reprezintă urme ale unor lucrări ce nu pot fi puse pe seama 
unor complexe de arhitectură (Gr. 1-6, 8, 13.14, 16-19) altele (Gr. 7, 9-12, 15) sunt executate pentru 
pari/stâlpi ce se pot atribui unor locuinţe. Dintre gropile amintite în al doilea rând cele numerotate de la 9 la 11 
ţin de sistemul de acoperire al bordeiului 82/1994. Gropile 16 şi 20 au o formă ce aminteşte de cea a 
mormintelor. Inventarul acestora nu ne permite, însă, _să justificăm această supoziţie. Groapa-alveolare 21 
este foarte interesantă deoarece- a fost umplută în mod sistematic cu fragmente ceramice şi oase de animale. 
De multe ori, pereţii vaselor au profilele întregi. Credem că această groapă a fost umplută cu materialul 
rezultat în urma dezafectării sau curăţării zonei unei locuinţe. \J 

Cel mai important complex cercetat în anul 1994 este 82/1994. Acesta este de formă uşor ovală având 
în jurul său un sistem de gropi de stâlpi situaţi la aproximativ 1 m de marginile gropii (Gr. 9-11) şi de pari, 
situaţi la aprox. 20 cm de marginile gropii bordeiului. V 

Groapa are adâncimea maximă de 2, 15 m pe circa 1 m pătrat şi pe alţi 2 m pătraţi are o adâncime de 
1,90 m. Peretele de vest al bordeiului este "cuptorit" pe când în partea sa de est s-a cruţat o poliţă de 
aproape 2 m pătra~ la adâncimea de 1,73 m. Groapa are trepte de acces (noi am sesizat 7) în colţul de sud
est. Umplerea complexului s-a realizat brusc, într-o singură etapă . Cu această ocazie au fost aruncate în 
umplutură şi două cranii omeneşti (s-a decupat doar partea lor superioară. Toate materialele descoperite în 
complexele cercetate aparţin culturii Turdaş. J 
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Din punct de vedere stratigrafic, ex istă un singur strat de cultură aparţinând purtătorilor culturii Turdaş. 
Locuinţele de suprafaţă descoperite în anii anteriori acoperă doar zona extrem-nordică a promontoriului, 
către buza terasei, constituind nivelul cel mai nou de locuire de aici. J 

B. DEALUL PEMILOR, punct X8. Iuliu Paul, student Căstăian Mihai, Universitatea "1 Decembrie" Alba 
Iulia; Nikolaus Boroffka, Berlin; Sabin Adrian Luca, student Marius Ciută, Universitatea Sibiu; Zeno Pinter, 
Institutul de Studii Socio-Umane Sibiu 

Cercetările arheologice sistematice din punctul XB au continuat şi în anul 1994 având drept scop 
delimitarea laturei de est a locuirii neolitice (cultura Starcevo-Criş) , a necropolei scitice descoperite în anul 
anterior şi a necropolei de tip Ciumbrud descoperite în acelaşi an. Dintre obiectivele propuse doar primul şi al 
treilea au fost atinse, deoarece nu a mai fost descoperit nici un mormânt aparţinând necropolei scitice. L---

Pentru atingerea acestor obiective s-au trasat un număr de două S_!:!Cţiuni paralele late de câte 1 m şi 
lungi de câte 24 de m. Acestea au avut un martor intermediar de 0,50 m. Intre S2/1994 şi S1/1993 s-a crutat 
un martor de 0,50 m. În capătul de est al secţiunilor s-a practicat o lărgire ce a primit sigla C1 /1994 
renunţându-se şi la profilul intermediar. Caseta 1 s-a excavat pentru dezvelirea integrală a semi-bordeiului 
Sb1 /1994 aparţinând culturii Starcevo-Criş . Acesta are laturile de aprox. 2,30 m, este patrulater ş i are o 
adâncime de la baza stratului de cultură de cca. 30-40 cm. Materialul arheologic descoperit este 
reprezentativ pentru perioada de maximă înflorire a culturii citate. În dreptul metrului 9 al secţiunilor a fost 
descoperit un alt complex arheologic preistoric ce pare a fi o vatră deschisă. Aceasta aparţine tot culturii 
Startevo-Criş . ✓ 

În ceea ce priveşte necropola de tip Ciumbrud de aici s-au descoperit în această campanie un număr 
· de 5_ mor,rninte între care trei de adulţi şi două de copii . Numărul mormintelor cercetate a ajuns, în acest fel , la 
noua. v . 

Stratigrafia sitului nu este deosebită de cea cunoscută încă din anul anterior. Singurul strat de cultură 
aparţine purtătorilor culturii Startevo-Criş. Acesta are o grosime, în zona cercetată, de aprox. 25 cm şi 
conţine foarte rare urme de ceramică şi oase de animale. LI 

În ceea ce priveşte necropola de tip Ciumbrud, mormintele sunt greu de observat iar oasele sunt într-o 
stare de coj ervare deplorabilă. Inventarul este, în schimb, deosebit de relevant pentru acest orizont 
cronologic. 

C. CETATE~ eno K. Pinter, Institutul de Studii Socio-Umane Sibiu; Gheorghe Petrov, Muzeul Naţional 
de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca; Marian Ţipilig, Universitatea Sibiu 

Campania arheologică a anului 1994, a continuat cercetările întreprinse în interiorul cetăţii Orăştie în 
campaniile 1991, 1992 şi 1993. Racordându-ne la aceste săpături, am definitivat magistrala stratigrafică N-S, 
cu ultimul segment cuprins între latura de N a curtinei şi corul bisericii lutherane, notat: S 22, (15/2 m). S-a 
demonstrat prin această secţiune, că pe latura de N, au existat cămări de provizii ce au suprapus morminte 
mai vechi din sec. XII. Din acest orizont de înhumări , aparţinând cel mai probabil primului val de colonişti 
germani, au fost descoperite 8 morminte, toate orientate E-V, cu mâinile pe lângă corp şi groapa săpată în 
solul viu, urmărind conturul corpului în fiecare mână câte o monedă emisă de regele Geza li (1141-61 ). Pe 
baza acestor morminte şi a raporturilor stratigrafice, s-a reconfirmat datarea zidului de incint~, în prima 
jumătate a sec. XIII, precum şi a rotondei şi a fortificaţiei de pământ la cumpăna secolelor XI-XII. t/ 

O altă secţiune, notată S 21 , (4/2 m), a fost deschisă perpendicular la latura de Sa curtinei, în dreptul 
intrării pietonale. În caroul 2 al acestei secţiuni, la -110, sub o piatră de râu, a fost descoperit un tezaur de 
sec. XVI, format din 382 piese, denari ungureşti şi groşi polonezi de argint. S-a putut de asemenea,constata 
că intrarea pietonală nu este rezultatul unei intervenţii ulterioare, zidul fiind din start construit cu această 
deschidere. V · 

În interiorul capelei rotonde, s-a cercetat ultima suprafaţă , S 11, iar în exteriorul acesteia s-a definitivat 
săpătura în S 11/93, fără ca aceste intervenţii Fă modifice concluziile săpăturilor din campaniile precedente.J 

D. "MĂNĂSTIREA FRANCISCANĂ"~eno K. Pinter, Institutul de Studii Socio-Umane Sibiu; Gheorghe 
Petrov, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei 

1. Complexul monastic franciscan din Orăştie , este în prezent un ansamblu arhitectural baroc, în care 
biserica, chiliile şi construcţiile anexe formează un careu ce închide o curte interioară. Biserica închide acest 
careu pe latura de N, despărţind curtea interioară de grădina mănăstirii. v 

Ordinul franciscan fiind atestat documentar în Orăştie în anul 1309, ne-am propus să verificăm în 
campania 1994, dacă actualele construcţii se află pe locul vechiului aşezământ. În acest scop, s-a deschis o 
secţiune de sondaj în grădina , perpendiculară pe latura de Na bisericii, la îmbinarea corului cu nava; S I (7/2 
m, prelungită ulterior pe lăţimea de 1 m, la 11 m). S-a constatat cu acest prilej, că actuala navă modernă, se 
sprijină pe o fundaţie mai veche din blocuri fasonate, databilă pe baza ceramicii descoperite în secolele XIII-
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XIV. O datare mai strânsă a primului aşezământ monastic franciscan din Orăştie, depinde de continuarea 
cercetărilor pe latura de S, în curtea interioară, v 

eorghe Petrov, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei; Zeno Pinter, Institutul de Studii 
Socio-Urna , Sibiu; studei·· Groza Horaţiu, Mihai Dobr, Universitatea Sibiu . 

Într-un vechi~ ~~ î~~c'ase situată la S-E de cetate, peste Apa Orăştiei şi în 
stânga drumului _ce iese s re Grădişte, se află un vechi cimitir care a funcţionat până târziu, după al doilea 
ră,zboi mondial. lntr-o ma gine a cimitirului se află ruina fostei biserici greco-catolice. Ea avea hramul Sf. 
Nicol~~ şi a funcţionat ca lăcaş de cult până în 1946, când a fost dezafectată odată cu darea în folosinţă a 
noii biserici greco-catolice, construită în altă parte a oraşului. Rămasă în părăsire, oamenii locului au 
demolat-o, folosind materialul recuperat la alte întrebuinţări . Astăzi se mai află în picioare doar absida 
altarului, dar denivelările terenului lăsau însă să se întrevadă întregul plan al lăcaşului. Din punct de vedere 
arheologic, biserica prezintă un interes deosebit, ea fiind ridicată cel mai devreme pe la mijlocul veacului 
trecut, lucru dovedit şi de altfel şi pe cale arheologică. 

Informaţia documentară referitoare la o altă biserică mai veche situată în acelaşi perimetru este 
aproape inexistentă. Însă hramul bisericii (Sf. Nicolae) este pomenit pentru prima dată într-un act 
testamentar, lăsat de către Ştefan Olahul, tatăl umanistului Nicolae Olahul, care a fost între anii 1504-1520 
judele regesc al Orăştiei. El îşi manifesta dorinţa de a fi îngropat după moarte în biserica ce purta acest hram. 
Nici o altă veche biserică de pe teritoriul oraşului nu a purtat un astfel de hram. Tentaţia verificării acestei 
informaţii documentare, precum şi posibilitatea descoperirii eventualei urme a unei mai vechi biserici, ne-au 
îndemnat să efectuăm o cercetare pe locul bisericii demolate. 

S-au practicat următoarele secţiuni după cum urmează: S1 = 14 x 2,50 m, pe relaţia E-V, cu latura de 
N pe axa bisericii şi perpendiculară pe mijlocul zidului tâmplei, cealaltă latură fiind spre sud; casetele A şi B, 
ambele cu dimensiunile 1 x 1 m pornind direct şi fără martor de pe laturile de N şi de S ale lui S1 , la 1 m de 
capătul vestial al aceleiaşi secţiuni. S2 = 7 x 2 m, pe relaţiaa N-S, perpendiculară pe latura nordică a lui S1 cu 
un martor de 0,50 m între ele şi la o distanţă de 8,50 m de zidul tâmplei. Făcând abstracţie de unele ziduri şi 
fundaţii ale bisericii mai noi, interesante sunt însă mormintele descoperite. S-au dezvelit în total 25 de 
schelete, câteva dintre ele fiind deranjate mai mult sau mai puţin de săparea şanţurilor , ,pentru fundaţii , altele 
fiind parţial suprapuse de către aceleaşi fundaţii. Defuncţii se aflau depuşi în gropi ale căror adâncimi variază 
între -1,30 m şi -1,90 m, orientarea lor fiind cea obişnuită, adică capul la vest şi picioarele spre est. Cuiele şi 
resturile de lemn putrezit au dovedit că la toate cazurile s-au folosit sicrie. Inventarul funerar este destul de 
sărăcăcios, la multe morminte el lipsind cu desăvârşire. Un număr de 12 schelete aveau fiecare o monedă pe 
care o ţineau într-una din mâini. Cronologic, emisiunile monetare descoperite aparţin unor monarhi 
habsburgici ori poloni, toţi din veacurile XVI-XVII (Ferdinand I, Rudolf 11, Matia 11, Leopold I, Sigismund III). 
Deşi cel mai vechi mormânt avea o monedă aparţinătoare perioadei de început a veacului XVI, nu este 
exclus ca în ansamblul cimitirului să existe şi alte mormântări mai vechi. Secţiunile noastre s-au limitat doar la 
locul ocupat de biserica demolată. Acest cimitir se află în mod sigur în jurul unei biserici care nu putea fi 
decât din lemn. Aceasta fie că s-a aflat chiar pe locul cercetat de noi şi ocupat ulterior de biserica demolată, 
urmele sale nemaiputând fi sesizate, fie că se afla amplasată undeva prin apropiere, într-un alt loc din fostul 
cimitir. 

E. ORĂŞTIE - CERCETĂRI DE SUPRAFAŢĂ~ Sabin Adrian Luca, Universitatea Sibiu; Nikolaus 
Boroffka, Berlin; Adrian Ursuţiu, Institutul de Arheologie şi_ Istoria Artei Cluj-Napoca; student Mihai Căstăian, 
Universitatea "1 Decembrie" Alba-Iulia ___,,. / fl ~ ~ e r'Y''e\ t::: , 

Cercetarea sistematică a zonei arheologice Orăştie a continuat şi în anul 1994 şi pe calea 
perieghezelor dublate cu sondaje de verificare. 

S-au sondat, în primul rând, puncte deja cunoscute având siglele X4 şi X5. În fiecare dintre acestea au 
fost executate câte două sondaje de 2/1 m, către buza teraselor cu descoperiri. În punctul X4 stratul de 
cultură, în zona cercetată, este ca şi inexistent, existând rare fragmente ceramice, greu de încadrat cultural. 
Factura acestora ne obligă să le încadrăm în două mari epoci: epoca de tranziţie sau, poate, a bronzului 
timpuriu şi începutul epocii fierului. Cele două sondaje din punctul X5 ne arată o situaţie oarecum similară. 
Diferenţa constă în faptul că arătura de la buza terasei a răscolit un număr de 4-5 locuinţe de suprafaţă sau 
semi-adâncite aparţinând bronzului timpuriu. Către interiorul terasei există, tot mai mult, şi materiale 
aparţinând culturii Wiettenberg şi culturii Basarabi. Între materialele recoltate există şi fragmente ceramice ce 
pot fi încadrate în secolele VIII-X. 

Un punct nou descoperit în această zonă este cel ce a luat sigla X9. Acesta se situează la aprox. 1 km 
est de punctul X5, pe un bot de terasă cu laturile de aprox. 50 m. Accesul la botul terasei este barat cu un 
şanţ care este bine păstrat în zona de vest a promontoriului. Aici, şanţul este dublu şi are o adâncime de 
aprox. 3 m de la suprafaţa actuală a solului. Cam 80 % din şanţ a fost acoperit cu ajutorul mijloacelor 
modeme. Cu toate acestea tasarea umpluturii ne arată că accesul la botul de deal era barat în întregime. 
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Materialele1 arheologice recoltate de la suprafaţă, chiar dacă sunt extrem de fragmentare, aparţin epocii 
fierului. v 

Ultimul punct nou descoperit în zona Dealul Pemilor se află la cca 150 m est de punctul X9 şi a fost 
numit X1 O. Aici, pe o terasă foarte joasă aflată imediat sub terasa înaltă, cu un diametru de 50-80 m s-a 
descoperit un vas, scos de lucrările agricole, ce pare a aparţine epocii fierului. Dacă supoziţia noastră se 
adevereşte suntem în faţa unei necropole de incineraţie . Cercetările sistematice viitoare vor confirma - sau 
infirma - această supoziţie de lucru. v 

Perieghezele au continuat şi cu cercetarea ariei de sud a oraşului Orăştie. Aici se află, după Dealul 
Mic, tumulii de la ''Târţele Gorganului". Primii doi sunt de mari dimensiuni, pe când al treilea este aplatizat. 
Primul către Orăştie are un şanţ la bază ce-l înconjoară pe jumătate din diametru. Nedescoperindu-se 
materiale arheologice în zona acestora, încadrarea cronologică şi culturală este foarte greu de făcut. 
Mergând în continuare către Dâncu Mare s-au descoperit un număr de şapte tumuli (patru se află într-o 
pădure iar alţii trei I? marginea acesteia) cu diametrul de aprox. 10-12 m. Nici aici nu s-au descoperit 
materiale ceramice. lnainte de intrarea în Dâncu Mic s-au recoltat, într-o râpă, două fragmente ceramice 
hallstattiene. Poate că promontoriul de deasupra a fost locuit în perioadă. La ieşirea din Dâncu Mic, în zona 
fostelor grajduri CAP, s-au descoperit fragmente ceramice romane (spre Tămăşeasa). Alte periegheze au 
vizat partea de nord-nord-vest a Orăştiei. După parcurgearea a aprox. 3 km pe şoseaua naţională spre Deva 
echipa a luat-o la dreapta pe pârâul Siteşului. La aproximativ 500 m de Mureş acesta (pârâul) coteşte. După 
acest cot a fost descoperită o depunere arheologică aparţinând culturii Wietenberg. Aici a fost practicat şi un 
sondaj de verificare confirmându-se existenţa nivelului deja menţionat. Locul la care s-au făcut cercetările se 
numeşte "Făiug". În zona grajdurilor fostului CAP Pricaz s-au recoltat materiale de factură romană şi material 
preistoric (epoca bronzului şi epoca fierului). La est de Pricaz, în malul râului Pet, s-au recoltat materiale 
ceramice aparţinând epocii romane. Stratul de cultură are o grosime de aprox. 30-40 cm. v' 

Materialele descoperite C.ll ocazia efectuării perieghezelor din; . anii 1991-1994 demonstrează existenţa 
unei locuiri deosebit de intense în zona Oraşului Orăştie. Aceste situri arheologice marchează, din punct de 
vedere cultural, aproape toate epocile de evoluţie a omului, fapt ce demonstrează necesitatea efectuării unor 
cercetări arheologice de anvengură pentru lămurirea cât mai multor segmente cronologice a acestei locuiri. L, 

90. OREVIŢA MARE, jud. Mehedinţi; Crăciunescu Gabriel, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier V 
Cercetările s-au efectuat în valea Măroiu, punct Păuleşti, loc în care au mai fost efectuate lucrări în anii 

1987 şi 1988. Dacă în anii anteriori, secţiunile au fost trasate pe marginea ogaşului din zonă, adânc de 8-10 
m şi lat de 15-20 m, care a distrus staţiunea în partea de sud-vest, în 1994 au fost trasate trei secţiuni de 48 
x 1,5 m în partea de est a zonei pentru a surprinde aici limita staţiunii. Stratigrafia aşezării se prezintă astfel: 
un strat vegetal, un strat de aluviuni gros de circa 0,70 m, un strat din bronzul final gros de circa 0,80 m şi un 
strat din bronzul timpuriu gros de circa 0,45 m. Precizăm că, nivelul de locuire din bronzul timpuriu nu apare 
decât în primele două secţiuni, deci, respectiva locuire se restrângea la partea de vest a văii. Între nivelele 
din bronzul timpuriu şi final nu există un strat steril, trecerea făcându-se nemijlocit. În 1994 nu am mai prins 
nici un complex, cercetarea efectunându-se doar la nivelelede locuire ale epocilor mai sus menţionate. Cu 
toate acestea, materialele apărute au fost bogate şi variate. Am găsit un fragment de măciucă cu gaură de 
fixare şi patru lobi de corp conturaţi de câte o linie, un topor de piatră refolosit, o secure de bronz, un 
străpungător de cupru, fusaiole, silexuri, sârmă de cupru fragmentară. Materialul ceramic se află tot în stare 
fragementară. Totuşi, în bogatul mate.rial fragmentar am sesizat posibilitatea întregirii a două piese. Primul 
vas, de dimensiuni mari, este lucrat din piatră de proastă calitate de culoare maro, lipseşte fundul vasului. 
Este decorat cu brâuri alveolare. Al doilea vas, ce are elemente din toate părţile corpului şi urmează a fi 
întregit, este lucrat din pastă neagră, de calitate mai bună, are două apucători late şi orizontale, două 
apucători verticale şi urmele a două torţi orizontale. Ca forme, un loc important îl ocupă vasele mari şi medii, 
lucrate din pastă cu mult pietriş mărunt ce sunt decorate cu brâuri alveolate aflate la distanţe variabile sub 
buză, până la 8-1 O cm. Există situaţii când şi buza vaselor este alveolată. În cadful acestei categorii de vase, 
există exemplare ce au buza evazată în unghi drept dar nu au brâu sub buză. V 

Alte vase lucrate din pastă grosieră, semifină sau fină, au buze drepte, uşor rotunjite sau tăiate oblic 
către interior. O altă categorie o reprezintă castroanele ce aveau corpul sferic şi buza tăiată uşor oblic către 
interior, apoi avem străchini cu corp puternic evazat, ceşti şi căni cu corp sferic, buză rotunjită sau evazată, 
fund inelar. Amintim un fragment de vas cu gardină, un fragment de turtă, de formă pătrată sau 
dreptunghiulară groasă de 1,5 cm, lucrată din lut bine ars, precum şi un fragment de creuzet înalt de 4 cm ce 
are pereţii şi fundul foarte groşi. O parte din materialul ceramic este decorat cu linii realizate prin imprimarea 
unor vârfuri de diferite forme, triunghiuri haşurate, linii realizate prin împunsături succesive şi dispuse în 
diferite feluri, cercuri, benzi simple şi umplute cu puncte, dispuse alternativ. Între fragmentele ceramice avem 
piese cu decor specific Gârla Mare, reprezentând părţi din ceşti, capace, castroane, vase mari. În S li, unde 
sterilul avea o grosime mai mare, la -1,50 m, fără a putea fi delimitat, avem un nivel cu ceramică canelată; la 
-0,30 m a apărut un fragment de ceaşcă cu decor Gârla Mare. În prima secţiune, acest nivel cu ceramică 
canelată apare la adâncimea de 0,60-0,80 m, în condi~ile în care terenul este aşezat în pantă. t.J 
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91. OSTROV "DUROSTORUM~jud. Constanţa; Crişan Muşeteanu, Paul Damian, M.N.I.R.; Dan Elefterescu, 
Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi; Romeo Cârjan, student, Universitatea Bucureşti 

Campania din acest an a urmărit două obiective: 1. Dezvelirea în suprafaţă a zonei cuptorului C11 
pentru a se surprinde alte eventuale anexe sau clădir,a atelierului. 2. Extinderea cercetărilor pe malul Dunării 
pentru descoperirea şi investigarea altor complexe.\) 

S-a constatat că în jurul cuptorului C11 nivelul de călcare antic este la -1, 70 m, el corespunzând cu 
nivelul grătarului. Acest nivel este !_Tlarcat de o serie de pietre izolate şi de ţigle care, în mommentul de faţă, 
nu par să delimiteze un perimetru. ln stânga cuptorului, chiar în dreptul canalului gurii de alimentare, se află o 
movilă de fragmerte ceramice, movilă are, pentru a nu se prăbuşi peste cuptor, a fost întărită la bază cu un 
rând de pietre. -..J 

La 18 m în amonte de C11, tot pe malul Dunării, s-a mai descoperit o baterie formată din 3 cuptoare -
C12, C13, C14, construite unul lângă altul, la mică distanţă între ele (1,05 m între C13 şi C12, 0,25 m între 
C14 şi C13). Toate trei sunt în diferite stadii de degradare. Ele sunt de mici dimensiuni şi au o formă 
circulară, cu pilon central de susţinere a grătarului. Pereţii camerei de ardere la C12 şi C13 se mai păstrează 
pe înălţimi diferite şi sunt construiuţi din chirpic. Pilonul de susţinere este lucrat din cărămizi înguste lipite cu 
lut. În C13, pe suprafaţa fragmentului de grătar rămas pe loc şi în focar, evident căzute o dată cu o parte a 
grătarului, s-au găsit mai multe vase din ultima şarjă, probabil rebutată .. Între acestea, se disting un ulcior, 
defformat de ardere, o oală, o strachină etc. Din C14 nu s-a mai păstrat decât o mică parte din peretele 
focarului şi din vatră. Lângă C12 a fost descoperit un fragment spart din vechime dintr-un tipar de protomă cu 
chipul Meduzei (?). Este foart~ probabil ca cele trei cuptoare amintite mai sus să fi funcţionat concomitent şi 
să fi aparţinut aceluiaşi atelier. \] 

· Din punct de vedere stratigrafic, în ambele casete se observă existenţa unui nivel medieval timpuriu 
(Dridu), atestat în caseta lui C11 printr-o groapă cu fragmente ceramice caracteristice şi în caseta C12 - C14 
printr-un mormânt orientat est-vest, fără i~ventar. Urmează un nivel roman şi, în fine, la -1,70 m, un al doilea 
nivel roman căruia îi aparţin cuptoarele. \) 

92. OVIDIU, jud. Constanţa 

A. ZONA EXTRAMUROS A FORTĂREŢEI ROMANO-BIZANTINE. Mihai Bucovală, M.I.N.A. 
Constanţa ~ 

Cercetările arheologice s-au practicat în z3na de vest a fortăreţei, în vederea depistării eventualelor 
instalaţii defensive, a aşezării civile şi necropolei. 

Precizăm că terenul vizat prezintă încă la suprafaţă pe o lungime de cca. 100 m. de-a lungul incintei, 
urme arheologice constând în pietre mici şi mijlocii dizlocate din ziduri, fragmente de ţigle şi cărămizi. La o 
distanţă de 30-35 m. de incinte de vest, au fost deschise 1 O secţiuni având dimensiunile iniţiale de 6 x 2 m., 
lărgite ulterior, la nevoie, prin casete, de 8 x 4 m. În secţiunile nr. 2 şi 5, a fost depistat apeductul ce 
aproviziona fortăreaţa şi alte aşezări învecinte, până la Tomis (datele necesare formează obiectul unei 
comunicări separate); cea mai interesantă descoperire ne-a fost furnizată de secţiunea nr. 7, unde a apărut 
un edificiu de formă dreptunghiulară, având dimensiunile interioare 4,20 x 3,80 m., iar cele exterioare 6, 1 O x 
5, 1 O m. Intrarea era practicată pe latura de sud şi avea lăţimea de 1 m.J 

Zidurile, care se păstrează pe înălţimea maximă de 1 m., sunt lucrate din pietre mici şi mijlocii, îngrijit 
aşezate şi lipite între ele cu pământ. Grosimea lor variază între 0,60 şi 0,70 m.; în colţul de S-E a fost 
descoperită o vatră având dimensiunile 1,25 x 0,70 m., pe care se mai păstrau pietrele destinate susţinerii 
vaselor. În mijlocul locuinţei, a fost găsit un bloc masiv de piatră (0,80 x 0,40 x 0,21 m.) care servea probabil, 
pentru susţinerea stâlpului central al acoperişului lucrat probabil în două etape (în interior s-au găsit olane 
fragmentare). '\] 

Materialul arheologic recuperat este format din numeroase fragmente ceramice de amfore de 
capacitate medie şi mare, de diferite tipuri, precum şi vase fragmentare de uz, (farfurii, castroane, boluri cu 
margine verticală) unele dintre ele de calitate superioară, probabil piese de import. În stadiul actual al 
documentării noastre, credem că edificiul era folosit pentru depozitarea proviziilor (horreum) în secolele 11-111 
p.Chr. '1 

B. APEDUCTUL DE LA OVIDIU~ Gheorghe Papuc, M.I.N.A. Constanţa; Mihai Ionescu, Muzeul de 
Arheologie Callatis 

Au fost executate şase secţiuni şi casete pe traseul apeductului în porţiunea sa de la vest de burg. Cu 
acesta ocazie au fost verificate datele de ordin constructiv şi s-au căutat noi elemente de datare a 
apeductului. într-o casetă a apărut o vatră ce suprapune apeductul, iar în alta, la nivelul acoperişului boltit al 
conductei au fost găsite 1 o cranii umane. A fost cercetat parţial un cămin de vizitare păstrat pe întreaga sa 
înălţime, având lipsă numai capacul. Cercetările vor continua şi în 1995. V 
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- V 
93. PACUIUL LUI SOARE, jud. Constanţa; Petre Diaconu, Oana Damian, I.A.B.; Ghenadie Dulea, Silviu Oţa, 
studenţi, Universitatea Bucureşti 

S-au continuat cercetările în zona porţii de nord a cetaţii bizantine prin intermediul unor secţiuni 
deschise anterior (SIT şi S I S ), în vederea completării informaţiilor privind vieţuirea din sec. X-XI, precum şi 
necropola aşezării medievale. Complexele arheologice descoperite constau în două locuinţe (S I T), 
aparţinînd nivelului secolului XI, pavajul cetăţii (SIT - S I S), databil la sfârşitul secolului X şi trei morminte 
(S I S) făcând parte din necropola datată pe baza cercetărilor anterioare în secolele XIII-XIV. Locuinţele, 
cercetate parţial, sunt îngropate şi au formă rectangulară, cu dimensiunile (surprinse în secţiune) de 2,60 x 
0,65 m şi respectiv 4,60 x 3,00 m, una dintre ele fiind dotată cu un cuptor rectangular din piatră. Pavajul 
cetăţii, din apropierea porţii de nord a acesteia, reperat anul trecut în S I T, apare şi în S I S, fiind compus din 
pietre de dimensiuni mici şi mijlocii, legate cu pămînt, cărămizi, olane cu semne în relief, fragmente ceramice, 
inclusiv din specia cenuşie cu decor lustruit, fragmente de amfore sferoidale, o parte dintre aceste elemente 
(cum ar fi ceramica cenuşie cu decor lustruit sau olanele cu semne în relief), coroborate cu poziţia 
stratigrafică a complexului, permiţându-ne datarea sa spre sfârşitul secolului X, el reprezentând nivelul de 
calcare din perioada foarte timpurie de funcţionare a cetăţii, nivel pe care s-a oprit şi săpătura noastră în 
acest an. Studiul necropolei, documentată prin săpăturile anterioare în partea de nord - nord-vest a cetăţii, 
părând să nu fi depăşit spre est linia axului porţii, acoperită, din păcate, în mare parte, de apele Dunării, a 
fost completat prin cercetarea a încă trei morminte, de inhumaţie, orientate vest-est, dispuse în şiruri şi lipsite 
de inventar, ale căror gropi au perforat sau au suprapus pavajul cetăţii .L/' 

Materialul arheologic descoperit constă din ceramică, atât comună (fragmente de oale, ulcioare, 
căldări), cât şi de factură deosebită (acoperită cu angobă aurie şi smălţuită) şi o serie de piese confecţionate 
din fier, bronz, plumb, os, corn, lut, sticlă, reprezentând obiecte de uz casnic, arme şi bijuterii, cum ar fi o 
lamă de cosor, fusaiole (inclusiv de Ovruci) şi greutăţi pentru plasa de pescuit sau cântar, vârfuri de săgeţi 
din fier şi os, podoabe de sticlă, bronz şi plumb, greutăţi şi foi de plumb, precum şi deşeuri provenind de la 
prelucrarea acestuia, fragmente de vase de sticlă, monede de bronz şi de argint, bizantine şi medievale. În 
viitor cercetarea va fi continuată Jîn aceleaşi secţiuni în vederea dezvelirii pavajului cetăţii şi cercetării 
eventualelor morminte medievale . 

. - -- . - ✓ 
94. PANGARAŢl-"MANASTIREA PANGARAŢI", Jud. Neamţ; Gheorghe I. Cantacuzino, O.MAS.I. 

Cercetările, efectuate în vederea restaurării, s-au concentrat îndeosebi în zonele de nord şi de vest ale 
ansamblului. Observaţiile, îngreunate de numeroase intervenţii tp.rzii, permit considerarea bisericii ca 
reprezentând lăcaşul ctitorit de Alexandru Lăpuşneanu pe la 1560. V 

Fundaţiile corpului nordic de chilii, limitate spre exterior de zidul de incintă, sunt ridicate direct pe 
stâncă, fiind primele construcţii de pe acel loc, ce pot data din a doua jumătate a sec. XVI sau de la mijlocul 
sec. XVII. Pivniţa din partea de vest a acestui corp are bolta refăcută, probabil în sec. XIX, pe fundaţii 
anterioare. Cerdacul târziu, cu fundaţie de beton, din faţa chiliilor, se ridică deasupra unor temelii de piatră, 
datând probabil din sec. XIX. Zidul de incintă de pe latura de nord este contemporan cu turnul din partea de 
nord-est, având fundaţiile ţesute. Porţiunea de zid aflată la est de tu~ este adosată acestuia. Se poate 
presupune că zidul actual de pe latura de est datează şi el din sec. XIX. 

Pe latura de vest s-a constatat existenţa unor straturi deosebit de groase de nivelare cu pământ 
galben purtat, depuse concomitent cu ridicarea în această zonă, unde terenul avea o pantă foarte accentuată 
în vecinătatea râpei, a zidurilor corpului de construcţii demolat la mijlocul secolului nostru. Observaţiile 
arheologice, analogiile cu clădirile de la sud-est de clopotniţă, precum şi datele documentare, permit datarea 
construcţiilor de pe latura de vest în perioada de după 1850, partea superioară fiind integral refăcută la 
sfârşitul sec. XIX - începutul sec. XX. Dintr-o perioadă mai veche datează unele urme de zidărie descoperite 
la est de corpul de clădiri menţionat.V 

95. PETRUHA-POHORNICENI,✓ Orhei, Rep.Moldova; Gheorghe Pastica, Institutul de Arheologie Chişinău 
Aşezarea Petruha-Pohomiceni se găseşte la distanţa de 5 km spre sud-vest de la râul Răuţ, în 

apropierea satului Pohomiceni, raionul Orhei, Republica Moldova. Cercetările arheologice din anul 1988 (8~0 
m.p.) au reprezentat o continuare a investigaţiilor anterioare efectuate de către Ion Hâncu (376 m.p.). ln 
aşezare au fost evidenţiate 13 orizonturi cronologice: 1. Cultura Cucuteni-Tripolie, mii.IV-III a.Chr.; 2. Cultura 
ceramicii cu multe brâuri, sec. XVII-XVI a.Chr.; 3. Cultura Nouă, sec.XIV-XII a.Chr.; 4. Cultura Chişinău
Corlăţeni, sec.XII-X a.Chr; 5. Cultura Basarabi-Soldăneşti, sec.IX-VII a.Chr.; 6. Cultura geto-dacă, sec.IV-III 
a.Chr.; 7. Cultura Poieneşti-Lukaşevka, sec.li a.Chr.; 8. Cultura Sântana de Mureş-Cemeahov, sec. III-IV 
p.Chr.; 9. Cultura Costişa-Botoşana-Hansca, sec.V-VII; 1 O. Cultura Protodridu, sec. VJIII ... IX; 11. Cultura Dridu, 
sec.X-XI; 12. Cultura Branişte, sec.XII-XIV; 13. Epoca medievală târzie, sec.XV-XVII. 
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În urma săpăturilor în aşezare au fost studiate 42 construcţii din diferite epoci: Cultura Noua - 1 groapa 
menajeră; Cultura Chişinău-Corlăteni - 1 locuinţă şi 9 gropi menajere; Cultura geto-dacă - 1 groapă menajeră; 
Cultura Poieneşti-Lukaşevka - 2 gropi menajere; Cultura Costişa-Botoşana-Hansca - 2 locuinţe adâncite, 1 
locuinţă de suprafaţă, 2 şanţuri de la îngrăditura fortificată; Cultura Protodridu - 4 locuinţe adâncite şi 4 gropi 
menajere; Cultura Dridu - 5 locuinţe adâncite, un cuptor pietrar, 3 vetre deschise, 3 cuptoare de redus 
minereu de fier şi 2 gropi menajere; Epoca medievală târzie - 1 groapă menajeră. Celelalte orizonturi 
cronologice sunt documentate clar prin fragmente de ceramică. V 

Cele mai reprezentative sunt vestigiile din perioada sec.V-VII şi evului mediu timpuriu, care 
demonstrează o continuitate de locuire perfectă pe parcursul sec.V-XIV. V 

Locuinţele adâncite din sec.V-VII sunt rectangulare cu dimensiunile 3,90 x 3,40 m., 3,30 x 3,20 m., şi 
adâncimea 0,65-0,80 m., 0,70 m., prevăzute într-un caz, cu o vatră din piatră, iar în altul, cu un cuptor săpat 
în lutul steril al unui perete. Locuinţa de suprafaţă cu dimensiunile 4,80 x 4,80 m. era prevăzută cu un cuptor 
din piatră. Şanţurile, cercetate pe o porţiune de 7,20 m. şi 6,40 m. aveau lăţimea de 0,35-0,50 m. şi 0,20 m., 
iar adâncimea de 1,0 m. şi 0,76-0,90 m. Aceste construcţii reprezintă vestigiile unei îngrădituri, probabil a 
unei fortificaţii din lemn, apărată dinspre apus de malul priporos al unui defileu adânc. La fundul acestor 
complexe au fost depistate fragmente de ceramică din sec. V-VII, lucrate la roată (roşie zgrunţuroasă şi 
cenuşie fină) şi lucrate cu mâna. V - . 

Locuinţele din sec. VIII-IX erau rectangulare cu dimensiunile 3,20/3,50 x 3,20/3,50 m., 4, 1 O x 3,90 m., 
4,40 x 4,20 m., 2,60 x 2,20m., adâncimea 0,95 m., 1,70 m., 1,80 m., 1,20 m., fiind prevăzute cu cuptoare din 
piatră sau vetre din piatră. Pe podeaua unei locuinţe au fost descoperite resturi ale producţiei metalurgice: 
zgura de fier, ţevi din lut ars pentru suflat aer în cuptoare de redus minereu şi un vas din lut folosit pentru 
reducerea fierului. Ceramica din aceste locuinţe este lucrată cu mâna, ornamentată cu incizii vălurite

orizontale. V 
Locuinţele din sec. X-XI/XII erai) rectangulare cu dimensiunile 4,40 x 4,20 m., 4,25 x 4, 1 O m., 6,0 x 5,0 

m., 2,80 x 2,35 m., 4,20 x 4,40 m., adâncimea 0,80 m., 1,35 m., 1,45 m., 1,20/1,30 m., 1,05/1,20 m., fiind 
prevăzute cu cuptoare sau vetre din piatră. Cuptoarele de redus minereu erau de o formă tronconică, săpate 
în lut steril, prevăzute în faţă cu o groapă de acces. Adâncimea cuptoarelor era de 0,55 m., iar dimensiunile 
vetrelor: 0,35 x 0,23 m., 0,40 x 0,30 m., 0,35 x 0,22 m. Ceramica din aceste construcţii este lucrată la roată, 
ornamentată cu incizii vălurite şi orizontale. Au fost depistate de asemenea, obiecte din argint, bronz, fier, os, 
lut ars. J 

96. PIUA PETRII (ORAŞUL DE FLOCl)~ om. Giurgeni, jud. Ialomiţa; L. Chitescu, Anca Păunescu, Dana 
Mihai, Silviu Teodor, M.N.I.R.; Elena Renţea, Muzeul Judeţean Ialomiţa 

S-au continuat cercetările arheologice în sectoarele G1 şi G2 conform planului general al aşezării. În 
sectorul G1 au fost trasate secţiunile I şi li în care au fost descoperite 6 locuinţe cu mai multe nivele de 
refacere şi 11 gropi menajere de diferite diimmensiuni, cu un bogat material ceramic şi osteologic. Locuinţa 
descoperită în secţiunea li pare să aibă ca anexă un atelier de prelucrare a fierului, care va fi cercetat în 
campania viitoare. În sectorul G2 se află necropola nr.5 la care cercetarea s-a continuat şi în acest an prin 
trasarea a încă trei secţiuni care au însumat o suprafaţă de 190 mp. Au fost cercetate 100 de morminte din 
care s-a realizat un bogat inventar format din monede şi podoabe, care confirmă în continuare că acest 
cimitir a func~onat din a doua jumătate a secolului al XVI-iea şi până la începutul secolului al XIX-iea. Tot în 
acest sector, la o distanţă de circa 20 m. nord-est de zona cimitirului s-a cercetat şi o locuinţă parţial distrusă 
de arătură. Materialul ceramic descoperit aici aparţine secolului XVI .J 

97. PLATONEŞTI, ~ m. Săveni, jud. Ialomiţa; Gheorghe Matei, Muzeul Judeţean Ialomiţa 
Cercetările în necropola medievală timpurie, situată la 400 m este de sat, identificată în 1990, au 

continuat prin trasarea a încă 3 secţiuni paralele (49 m x 3 m). În suprafaţa cercetată au fost descoperite 58 
de morminte, din care 6 de inhumaţie (5 fără inventar, 1 cu inventar) şi 52 morminte de incineraţie grupate: 
32 în groapă simplă şi 20 în urne. Mormintele de incineraţie conţin: vase (urne), vase sparte ritual şi obiecte 
mărunte: lame de cuţit, catarame, pandantive, cercei. Până în prezent au fost cercetate 160 de morminte. J 

98. POCHINA,{ om. Bucu, jud. Ialomiţa; Anca Păunescu, M.N.I.R.; Elena Ren!a, Oficiul pentru Patrimoniul 
Cultural Naţional Ialomiţa 

Punctul se află amplasat pe terasa râului Ialomiţa, în partea sudică a localită~i Bucu, situată la circa 1 O 
km E de municipiul Slobozia, pe şoseaua Slobozia-Constanţa. În anul 1994 au fost trasate 3 secţiuni (S XXII: 
24,60 m x 2 m; S XIII: 33 m x 2 m şi respectiv, S XXIV: 47 m x 2 m), a fost prelungită una din s~unile vechi 
pentru cercetarea unui bordei şi o casetă cu laturile: 5 m x 2 m. Orientarea secţiunilor este N-Sf umusul 
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arat, gros de 0,20-0,30 m, conţine rare fragmente ceramice apartinând secolelor X-XI, dar nivelul acestei 
perioade a fost distrus de lucrările agricole contemporane. În ~rătură, alături de fragmente de amforă 
mărunţite, s-au găsit şi rare fragmente hallstattiene. V 

Humusul arat suprapune un strat de pământ cenuşiu-negricios-granulos, cu o grosime medie de circa 
0,50 m. Materialul arheologic din strat şi complexe se datează în secolele IV-III a.Chr. Urmează un strat de 
pământ cenuşiu-91staniu cu o grosime variind între 0,30-0,40 destul de sărac în fragmente ceramice 
hallstattiene. V 

Aşezarea geto-dacică (sec. IV-III a.Chr.) 
A fost cercetat un singur bordei, de formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite, orientarea NE-SV şi 

laturile de 3,50-1,90 m. Podeaua şi vatra s-au păstrat doar parţial. Acestui nivel îi aparţine şi un număr de 30 
gropi de formă rotundă şi ovală. Materialul ceramic descoperit în strat şi complexe este destul de sărac. Sunt 
documentate, atât categoria ceramicii de uz cu vase lucrate din pastă grosolană cu cioburi pisate în 
compoziţie (borcane, capace), dar şi categoria care cuprinde vase din pastă de bună calitate, cenuşie, 
lucrată la roată (căni, capace) şi ceramică de import (amfore, căni). V 

Aşezarea hallstattiană a fost descoperită şi cercetată o singură locuinţă de suprafaţă cu podeaua 
păstrată doar parţial, orientată E-V, fără instalaţie de încălzire . Nu au fost surprinse gropi de par. Materialul 
ceramic descoperit în strat şi locuinţă este destul de sărac şi fragmentar. Din categoria ceramicii de uz s-au 
descoperit fragmente ceramice aparţinând unor vase tronconice cu brâu alveolat sub margine, fragmente de 
capace, iar din categoria ceramicii cu pastă de bună calitate, cele mai multe fragmente aparţin străchinilor cu 
margine invazată, caneluri oblice pe ea, de culoare negru, lustruit sau gălbui-lustruit, fragmente de ceşti cu 
toartă supraînălţată şi fragmente ceramice aparţinând vaselor bitronconice. J 

99. POCREACA, "CETĂŢUIA~m. Schitu Duca, jud. laşi; Constantin lconomu, ;nstitutul de Arheologie laşi 
Cercetările arheologice de la Pocreaca, punctul "Cetăţuia" s-au desfăşurat pe parcursul a patru 

campanii începând din anul 1991 şi până în 1994 inclusiv. Între anii 1991 şi 1992 săpăturile s-au desfăşurat 
în exclusivitate în incinta cetăţii fortificate cu valuri şi şanţuri de pământ. Cu acest prilej s-a constatat 
existenţa unei staţiuni neolitice ce aparţine sfârşitului etapei A a culturii Cucuteni şi a unei faze de locuire a 
grupului hallstattian de tip Cozia. Menţionăm, în mod special, că nu au fost descoperite, pe parcursul a celor 
patru campanii de săpături, şi alte vestigii care să aparţină unor culturi din alte epoci. Ca atare, încă din 1992, 
am formulat ca interpretare preliminară, posibilitatea ca valurile şi şanţurile de pământ să aparţină numai 
etapei de locuire a grupului Cozia. Pe baza observaţiilor făcute în teren, s-a constatat existenţa unor fortificaţii 
alcătuite din valuri şi şanţuri după cum urmează: Cetatea a fost amplasată pe un promontoriu lung de 200 m 
şi lat de 70-100 m. La capătul de sud-sud-est al platoului se mai păstrează destul de bine două valuri mari de 
pământ şi un al treilea numai parţial, toate trei paralele între ele. Din şanţurile de apărare, unul se conservă 
foarte bine, al doilea este aproape colmatat, iar cel de al treilea a fost antrenat de alunecările de teren. Pe 
latura de est-nord-est se păstrează un mic val de pământ care spre capătul de nord-nord-vest al cetăţii 
prezintă o arcuire spre interiorul incintei. Pe latura de vest-sud-vest se conservă parţial o porţiune dintr-un alt 
val mic de pământ ce se arcuieşte către interiorul incintei astfel încât împreună cu valul mic de pe latura 
opusă alcătuiesc spre capătul de nord-nord-vest o poartă de intrare lată de 15 m. V 

Săpăturile din campaniile anilor 1993 şi 1994 au avut ca obiect cercetarea valurilor şi şanţurilor. S-a 
putut constata că, în partea cea mai adâncă a umpluturii şanţului de apărare nr. 33 din capătul de sud-sud
est, se găsesc fragmente ceramice de tip Cozia, cu decor imprimat. Dar în acelaşi timp, în valul mare nr. 1, 
de pe aceeaşi latură, până la adâncimea măsurată de pe coama valului, se găsesc fragmente rare de tip 
Cozia. În valul mic, de pe latura de est-nord-est apar de asemenea, rare fragmente de tip Cozia. În urma 
acestor cercetări s-a putut stabili c,?. fortificaţia hallstattiană a avut două faze de construcţie: prima, în care au 
fost construite valurile şi şanţurile mari de pe latura de sud-sud-est, şi a doua când, valurile mari au fost 
supraînălţate şi au fost adăugate valurile mici prin decaparea pământului din incintă, cu care prilej au fost 
introduse şi fragmente ceramice de tip Cozia din prima fază de existenţă a cetăţii hallstattiene. Menţionăm că 
în cursul celor patru campanii nu au fost descoperite resturi de bordeie sau locuinţe de suprafaţă, ci numai 
gropi menajere şi resturi ceramice în strat. Acest fapt dovedeşte caracterul de cetate amenajată în principal, 
numai pentru refugiu, în caz de primejdie. Atât, în urma săpăturilor din 1965, cât şi a cercetărilor de suprafaţă 
mai vechi şi mai noi, s-a putut stabili că, pe dealul Nemţoaica, aflat în continuarea platoului Cetăţuii, şi pe 
dealul Burduganul, amplasat la est-nord-est de fortificaţie, se găsesc trei staţiuni deschise de tip Cozia, 
locuitorii acestora fiind cei care care au construit şi utilizat cetatea de pe dealul "Cetăţuia"J 

100. PODOLENllud. Neamţ; Elena Ciubotaru, Ioan Vatamanu, Muzeul de Istorie Piatra Neamţ 
La marginea de sud-vest a satului Podoleni, în punctul numit de localnici Buciuleşti, se află ruinele 

bisericii "Sfânta Paraschiva", construită în anul 1630 de logofătul Dumitraşcu Ştefan - tatăl voievodului 
Gheorghe Ştefan, pe lângă curtea ce o avea aici, pe terasa inferioară de pe stânga râului Bistriţ<l)3iserica de 
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la Buciuleşti şi construcţiHe din jur au funcţionat până în anul 1832, când o viitură puternică a râului Bistriţa a 
rupt terasa şi a ruinat toate construcţiile, rămânînd din biserică doar absida altarului, naosul, iar pe latura 
sudică, rămăşiţe din turnul clopotniţă . v 

Pentru cunoaşterea şi salvarea vestigiilor arheologice aflate la Buciuleşti, care sunt supuse unui amplu 
proces de degradare, Muzeul de Istorie din Piatra Neamţ a efectuat un sondaj de informare, soldat cu 
rezulta~e încurajatoare. ,J 

ln partea de sud a obiectivului, la 70 m de zidul care se mai află în picioare, s-au trasat o secţiune (16 
m x 1,50 m) şi o casetă (8 m x 5 m) în al căror profil s-au conturat, sub stratul vegetal, o depunere de 0,65 -
0,70 m, ce conţinea pietre, cărămidă întreagă şi fragmentară, mortar, numeroase fragmente ceramice, cioburi 
de sticlă, obiecte de metal, case de animale şi trei monede de argint (imitaţie după şilingul suedez de la 
Gustav al II-iea (1611-1632)). La -0,75, -0,80 m apare stratul steril din punct de vedere arheologic. 
Fragmentele ceramice nesmălţuite şi smălţuite provin de la diferite tipuri de vase de uz gospodăresc cum ar 
fi: oale cu una şi două torţi, ulcioare, străchini, castroane, capace, căniţe . Elementele de decor provin de la 
exteriorul şi interiorul construcţiilor: discuri şi triunghiuri ornamentale, cahle cu motive florale şi zoomorfe, de 
asemenea, nesmălţuite şi smălţuite. Toate acestea se datează în secolele XVII-XVIII. Sub depunerea ce 
aparţine evului mediu au fost găsite urme sporadice din epoca bronzului, Hallstatt şi din sec. 11-111 p.Chr. 
(civilizaţia carpică). \ 1 

Atât în primele '6ouă secţiuni, cât şi în cea de-a treia (1 O m x 1,50 m) nu au fost surprinse urme clare 
de locuinţe şi nici de alte dependinţe ce puteau exista pe lângă o curte boierească. Pentru cunoaşterea 
exactă a cimitirului am trasat încă o secţiune (20 m x 1,50 m) pe direcţia N-S, la aproximativ 20 m de la zidul 
de sud, în vederea surprinderii acestuia. Săpată parţial, secţiunea a IV-a a interceptat 11 morminte de 
inhumaţie la adâncimea de aproximativ 0,70 m, din care şapte schelete aveau câte o monedă de argint, în 
stare de conservare precară, de la Selim III Paşa (1789-1807). J 

Deşi săpăturile au fost restrânse ca amploare, rezultatele obţinute pot constitui elemente suficiente 
pentru susţinerea continuării cercetării, cu atât mai mult cu cât cunoaşterea arheologică a obiectivului de la 
Buciuleşti este abia la început. V 

101. POIANA AMPOIULUI ŞI METEŞ¼d. Alba; Horia Ciugudean, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

Au fost continuate cercetările privind perioada de tranziţie şi începutul epocii bronzului. În bazinul 
Ampoiului, efectuându-se săpături sistematice şi sondaje. În mai multe puncte din raza localităţilor Poiana 
Ampoiului şi Meteş. v' 

Astfel, au fost efectuate 2 secţiuni de control pe latura estică a aşezării de la Poiana Ampoiului - "Piatra 
Corbului" pentru identificarea unor posibile elemente de fortificaţie (val şi şanţ) rezultatul fiind însă negativ. 
Prin extinderea cu o nouă casetă a S. IV a fost recoltat un bogat material ceramic aparţinând culturii Coţofeni 
(faza III). Împreună cu numeroase unelte şi deşeuri de prelucrare a silexului, dovedind existenţa unor ateliere 
bazate pe bogatele resurse de silex din zonă. V 

Prin perieghezele efectuate în punctele de hotar ''T~şi "MeteşeJ" a fost identificată o nouă aşezare 
Coţofeni, precum şi un cimitir tumular. Acesta din urmă numără 9 tumuli, care sunt înşiraţi pe creasta ce 
coboară de sub dealul ~. pe linia de demarcaţie dintre hotarele satelor Poiana Ampoiului şi Meteş. A 
fost săpat parţial un turnul cu diametrul de cca. 15 m şi înălţimea de 1,5 m., identificându-se două incinte 
circulare de bolovani din calcar. În zona centrală fiind găsite mai multe morminte de inhumaţie, cu majoritatea 
scheletelor dezmembrate. Doar mormântul central conţinea ca inventar o cană de certă tradiţie CoţofeniV 

La cca. 300 m. spre nord de necropola tumulară, pe un platou calcaros numit de localnici "La peşteră", 
a fost localizată o altă aşezare, în care s-a practicat un sondaj (5 x 1 m.), acesta relevând existenţa unei 
intense locuiri, nivelele inferioare aparţinând culturii Coţofeni (faza III), iar cel superior unui facies local al 
Bronzului timpuriu. V 

102. POIENEŞTl,iud. Vaslui; Mircea Babeş, Liana Oţa, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti; 
Nicolae Miriţoiu, Centrul de Cercetări Antropologice Bucureşti 

După o întrerupere fortuită în anul 1993, în perioada 5 septembrie - 8 octombrie 1994 s-a desfăşurat 
cea de-a XIV-a campanie a noilor săpături de pe "Măgura" de la Poieneşti. Cercetările s-au concentrat, ca şi 
în anii precedenţi, în partea de N şi NE a colinei, urmărind epuizarea acestei zone marginale a sitului. Aici au 
fost amplasate suprafeţele s. 80-84, însumând 526 mp; cu aceasta, suprafaţa excavată în cursul noilor 
săpături (1979-1994) totalizează 6426 mp, care se adaugă celor cca. 1800 mp săpaţi de Radu Vulpe în 1949. 
Astfel, până în prezent au fost cercetate aproximativ patru cincimi din întinderea "Măgurii" şi se conturează 
perspectiva ca sjlparea exhaustivă a importantelor monumente de la Poieneşti să se încheie, în mare, în 
viitorii 4-5 ani. \) 

În campania 1994 au fost descoperite 41 complexe noi (nr. 1398-1438): 18 morminte, 14 gropi, 6 
complexe pe nivelul antic ( dintre care trei pot proveni din locuinţe de suprafaţă) şi trei locuinţe adâncite; în 
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plus, 7 complexe identificate în campania 1992 au putut fi acum epuizate. În lista-inventar a şantierulu i, sub 
nr. 2981-3125, au fost înregistrate 145 obiecte şi loturi de obiecte (inventare funerare şi din alte complexe) .✓ 

Asezările preistorice (Cucuteni A-B şi Noua) au livrat în această campanie doar două complexe, cu 
foarte puţine materiale. În ordine cronolog ică urmează necropola getică timpurie, din sec. V-IV a,Chr., 
amplasată în treimea nordică a "Măgurii". În campania 1994 au fost descoperite şapte morminte de 
incineraţie: şase în gropi mari (M. 1408, 1417, 1419, 1430, 1431, 1437) şi unul în urnă cu capac (M. 1400). 
Două morminte erau lipsite de inventar mărunt , iar celelalte au livrat doar câte un cuţit de fier (M. 1408, 1419) 
sau puţine vârfuri de săgeţi de bronz, de tip "scitic" (M. 1430, 143, 1437). Cu un total actual de 41 morminte 
de incineraţie , necropola de la Poieneşti este comparabilă cu cele mai ry(ari necropole getice de la răsărit de 
Carpaţi, cele de la Strahotin Uud. Botoşan i ) şi Hansca (Rep. Moldova)\/ 

Din necropola de tip Poieneşti-Lukasevka nu s-a descoperit în 1994 nici un mormînt, suprafeţele 

săpate situînd-use deja dincolo de limitele ei de N ş i NE. Cu un total actual de 203 morminte şi cu 
perspectiva de a furniza încă alte morminte în zona ei de S şi SV, aceasta este cea mai mare necropolă 
cercetată a culturii bastarne. V 

Necropola carpică de tip Poieneşti-Vârteşcoiu , datată în prima jumătate a sec. III p. Chr. a livrat în 
1994 zece morminte, dintre care şapte de incineraţie (M. 1398, 1399, 1403, 1405, 1407, 1410, 1435) şi trei 
de înhumaţie , de copii (M. 1406, 1415, 1433). În total, din cele 208 morminte carpice descoperite până în 
prezent, 131 sunt de incineraţie , iar 77 de înhumaţie, de copii . În legătură cu mormintele descoperite în 1994 
trebuie relevată folosirea exclusivă a vaselor lucrate la roată drept urne sau capace. Dintre piesele de 
inventar, o menţiune specială merită cele două fibule cu port-agrafă înaltă care plasează M.1410 printre cele 
mai târzii morminte, la mijlocul sau chiar în a doua jumătate a sec. III p.Ch1 Această datare este explicabilă, 
având în vedere faptul că ne aflăm la periferia nordică a înmormântărilor.v 

Necropolei carpice îi urmează la Poieneşti , în a doua jumătate a sec. III p.Chr. , o aşezare a aceleiaşi 
culturi; opt dintre complexele -descoperite în 1994 (cinci gropi, un cuptor şi două complexe pe nivel} îi 
aparţin. Cuptorul (cpl. 1235), de tip casnic, utilizat în aer liber, avea vatra placată cu cioburi provenind în 
principal dintr-o "amforă" de tip carpic. În sfîrşit , aşezării carpice îi urmează în sec. IV p.Chr. o aşezare a 
culturii Sântana de Mureş - Cerneahov, ilustrată şi ea în campania 1994 doar printr-un număr redus de 
complexe (6), cu puţin material. O cantitate mai mare de ceramică şi chirpic s-a recoltat doar din bordeiul B. 
1423. V 

Ultimul monument de pe "Măgura" de la Poieneşti este necropola medievală (sec. XIV - XVI) . Deşi 
lipsit de inventar, M.1402 poate fi atribuit acestei necropole; în groapa sa au fost găsite fragmente ceramice 
şi de chirpic antrenate din stratul aşezării cerneahoviene. În total, necropola medievală numără în prezent 19 
morminte, grupate mai ales pe panta de E dar apărute izolat şi în alte locuri de pe "Măgura". v 

Fără a produce revelaţii (cu excepţia M.141 O, cu fibule care marchează contactul cronologic nemijlocit 
dintre necropola şi aşezarea carpică), campania 1994 reprezintă încă un pas important spre atingerea 
scopului urmărit: explorarea integrală a monumentelor, în special a necropolelor, de pe "Măgura" de la 
Poieneşti . v 
103. POPEŞTI, corn. Mihăileşti, jud. Giurgiu; Alexandru Vulpe, Adriana Stoia, Radu Băjenaru, Institutul de 
Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti ; Elvira Safta, M.N.I.R. 

Scopul cercetărilor arheologice din campania anului 1994 a fost definitivarea secţiunilor din zona 
mijlocie a aşezării (sectorul Y), respectiv obţinerea unui profil transeversal al acropolei (Nucet) . Cu acest 
prilej s-au săpat numeroase gropi în fâşia de cca. 1 m., atacată în vederea obţinerii acestui profil. De 
asemenea, s-au lichidat o serie de resturi nesăpate , rămase în urma vechilor cercetări Rosetti între care 
merită menţionate două bordeie şi câteva gropi. v ~ 

Săpătura a confirmat stratigrafia aşezării getice de tip oppidan. ln zona mijlocie a aşezării s-au 
observat patru niveluri de locuire bine conturate, faţă de cele cinci constatate în jumătatea sudică a aceleiaşi 
aşezări (sectoarele W, Sigma etc.). Locuirea din prima epocă a fierului se prezintă aici sub forma a două 
niveluri. Stratul din epoca bronzului este foarte slab conturat şi cu foarte puţin material arheologic; nivelul 
Glina nu a putut fi separat stratigrafic de cel corespunzător culturii Tei. 

Materialul prheologic rezultat este cel obişnu it , remarcându-se câteva fibule Latene şi fragmente de 
cupe deliene. ✓ 

104. PORUMBACU DE SUS,~. Sibiu; Mircea Dan Lazăr, Muzeul Brukenthal Sibiu 

A fost dezvelită în întregime baza camerei de ardere a cuptorului pentru topit sticla ce s-a profilat încă 
din campania de cercetări precedentă ca fiind adosată bazei cuptorului pentru "recoacerea" produselor finite.v 

Cuptorul pentru topit sticla avea baza de formă poligonală cu mici contraforturi la colţurile poligonului. 
Pereţii laterali ai camerei de ardere erau construiţi din materiale refractare - cărămizi de şamotă de 
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dimensiuni mici (0,15 x 0,10 x 0,04 m) dispuse în cant sau.pe lăţimea lor fiind legate printr-un mic dop ce se 
fixa în orificiile practicate pe suprafaţa lor şi cu mortar. Camera de lucru avea forma rotundă fiind acoperită de 
o calotă din piese de silică, izolată de exterior printr-o a doua cupolă construită din cărămizi uşoare de 
şamotă şi cărămizi de diatonit. Ea era prevăzută cu guri de lucru prin care se putea scoate "freta" ("cocătura") 
din "oale" (creuzete) în vederea prelucrării şi deschiderii mai mari prin care se introduceau şi scoteau "oalele" 
cu amestecul pentru topit. Când nu se foloseau acestea erau astupate cu piese din şamotă.V 

Părţile exterioare, la fel ca şi cele de susţinere erau construite din cărămizi obişnuite, roşii. v 
La capătul de nord-vest al instalaţiei s-a remarcat o vatră de lut ars cu multă cenuşe şi puţin cărbune. 

Pe ea au mai fost descoperite câteva fragmente de "oale" şi un capăt de suflantă din fier şi numeroase 
fragmente de sticlă provenind de la recipiente de forme şi mărimi diferite. Vatra, considerăm noi că reprezintă 
platforma pe care stăteau lucrătorii pentru suflat sticla, fiind întreruptă în porţiunea în care se afla gura 
camerei de ardere prin care se introducea combustibilul în cuptor. -I 

În afara materialelor menţionate mai sus au mai fost găsite fragmente de vase din lut asemănătoare cu 
cele descoperite în anul 1993 şi câteva cuie pentru fixarea şindrilei, căzute cu siguranţă de la acoperişul care 
a ars. Ca o concluzie ce se desprinde din cele două campanii de cercetări întreprinse la Porumbacu de Sus, 
punctul "La richirie" este că, deşi descoperit în două campanii, cuptorul, cu cele două corpuri ale sale 
constit~ie un tot unitar fiind unicul de acest gen descoperit până în prezent în ţara noastră. \) 

ln campaniile viitoare se impune a fi dezvelite resturile construcţiei care a adăpostit instalaţia, precum 
şi anexele ei. Este necesar, de asemenea, să fie depistată şi cercetată moara pentru sfărâmat piatra care se 
află undeva în apropierea glăjăriei, pe malul pârâului. J 

105. PROBOTA-"MĂNĂSTIREA PROBO-ol", jud. Suceava; Mircea D. Matei, Institutul de Arheologie ''Vasile 
Pârvan" Bucureşti; Voica: Maria Puşc~şu, Ministerul Culturii; Paraschiva-Victoria Batariuc, Muzeul Naţional al 
Bucovinei, Suceava; Gheorghe I. Cantacuzino, O.MAS.I.; Elena Gherman, Complexul Naţional Muzeal 
"Moldova" laşi 

Cercetări efectuate în legătură cu restaurarea ansamblului mânăstiresc. Biserica, ctitorie a lui Petru 
Rareş, a fost terminată în 1530; incinta ridicată în 1550. -J 

SECTOR A. INTERIOR BISERICĂ. Voica Maria Puşcaşu. \J 

Săpăturile, executate în aria naosului bisericii, au dus la următoarele constatări: - după nivelarea şi 
orizontalizarea suprafeţei humusului medieval, au fost turnate, în şanţurile săpate ad-hoc, fundaţiile bisericii, 
realizate din moloane de piatră şi mortar de var cu nisip; - zidăriile fundaţiilor şi elevaţiilor edificiului au fost 
trasate şi realizate cu deosebită îngrijire; către interiorul bisericii, fundaţiile sunt decroşate pe o lăţime de 
0,40-0,45 m; - la partea lor superioară, fundaţiile erau străbătute longitudinal de tiranţi din grinzi de lemn; 
traseul acestor foste grinzi traversa şi deschiderile absidelor laterale; - pardoseala iniţială a edificiului, 
realizată din cărămidă (de 26 - 27,5 x 12,5 - 13,5 x 5,5 cm) fusese amenajată deasupra unui strat suport de 
mortar; acesta suprapunea o amenajare specială din bulgări de var şi lut curat, cu evidentă funcţie izolatoare; 
- s-a constatat existenţa unei trepte din zidărie de cărămidă perimetrică încăperii naosului, ţinând de faza 
iniţială de amenajre a pardoselii, cu funcţia de postament al fostelor strane; - pardoseala actuală, din lespezi 
de piatră, a fost realizată în cursul primei decade a secolului nostru; - în zona sud-vestică a absidei sudice s
a constatat prezenţa unei structuri de zidărie cu traseu, cote de profunzime şi alcătuire distincte de 
caracteristicile co9structive ale naosului actual; ipoteza preexistenţei acolo a unei construcţii distincte rămâne 
a fi verificată. -J 

Cercetările au permis o serie dH observaţii privind cotele de profunzime, struct,t)ra şi dimensiunile 
fiecăreia dintre zidăriile de fundaţie sau de elevaţie cuprinse în secţiunile de cercetare. V 

SECTOR B. ZONA TURNULUI SUD-ESTIC AL INCINTEI. Voica Maria Puşcaşu 

Caseta cercetată în colţul format de latura sudică a zidului de incintă şi turnul sud-estic a permis 
următoarele constatări: - prezenţa structurii de zidărie a bazei unei foste scări de acces la etajul turnului; -
existenţa unor vestigii de locuire medievală datând dintr-o etapă anterioară momentului construirii zidului de 
incintă şi respectiv a turnului sud-estic. 'v 

SECTOR C. ZONA DE SUD. Paraschiva-Victoria Batariuc V 
A fost trasată o secţiune (S. III) pe latura de sud a bisericii, în dreptul contrafortului de la exteriorul 

diaconiconului, până în zona denivelărilor pronunţate ale terenului, care acoperă ruinele unei clădiri. S-a făcut 
observa~a că pietrele profilate ale soclului cu banchetă ce înconjoară biserica stau pe un decroş de zidărie 
cu lă~mea de 0,80 m, ţesut organic de zidul bisericii. Fundaţia a fost lucrată în două tehnici diferite: zidită 
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până la --1 , 17 .m, aeo~turnată pe o adâncime de 1,47 m, talpa fundaţiei fiind situată la -2,64 m sub actualul 
nivel de călcare . v 

La circa 7,40 m sud de zidul bisericii a apărut un pavaj din piatră spartă de mici dimensiuni rezultată 
din activitatea de construcţie ( "alicărie"), pavaj suprapus stratului de pământ galben de nivelare scos din 
şanţul de fundare al acesteia. Acest pavaj a fost distrus de un altul, din lespezi de piatră , ce apare la circa 
16,40 m de biserică, lângă care se află un gol presupus a aparţine unui prag şi apoi un zid cu grosimea de 
aproximativ 0,80 m, construit din blocuri mari de piatră legate cu mortar de bună calitate. Precizări în legătură 
cu datarea acestei construcţii, cons iderată a fi casa domnească, vor fi aduse de cercetări viitoare. t,/ 

SECTOR D. ZONA DE VEST. Gheorghe i. Cantacuzino. V 

A fost trasată o secţiune (S I) între pridvorul bisericii şi latura vestică a zidului de i ncintă. 
A fost descoperit colţul unei construcţi i de zidărie de piatră, cu fundaţii adânci de 0,80 m, care prin 

poziţia stratigrafică se dovedeşte a fi între primele de pe acel loc. Orientarea, diferită de a celorlalte edificii din 
incintă, îndreptăţeşte presupunerea că aceste urme aparţin unei construcţi i anterioare bisericii, al cărei plan 
rămâne a fi precizat în viitor. Fundaţia pridvorului bisericii a fost turnată în şanţul adânc de 1,45 m, săpat în 
acest scop de la partea superioară a humusului suprapus solului viu. Deasupra ei se ridică o porţiune de 
zidărie înaltă de 0,45 m, aflată sub suprafaţa terenului , decroşată cu circa 0,35 m faţă de prima treaptă a 
soclului cu banchetă, şi cu peste 1 m în raport cu elevaţia zidului. Zidul de incintă , ulterior bisericii cu două 
decenii, după cum o arată şi observaţiile stratigrafice, are o fundaţie decroşată cu 0,25 m faţă de elevaţie , 
adâncindu-se cu aproape 0,90 m sub nivelul de construcţie . În zona de vest a ansamblului au fost 
descoperite resturi ale unor pavaje şi ziduri din diferite perioade. Temelii puţin adânci , cu o datare relativ 

· târzie, au aparţinut probabil unor clădiri modeste; dintr-o ultimă fază datează un zid ce limita o construcţie 
alăturată laturii de vest a incint~i. V 

106. RACOŞ, jud. Braşov 

HALLSTATT. Ioan Bauman, Muz_~ul Judeţean Braşov 

În toate cele zece secţiuni trasate, în special pe terase, au fost descoperite numeroase vestigii din 
prima epocă a fierului, preponderentă fiind ceramica. Atât aceasta, cât şi uneltele (de piatră sau de os) s-au 
aflat în poziţie secundară, în toate situaţiile în care, săpătura nu a depăşit în adâncime nivelul de locuire 
dacic. Nu rare sunt cazurile în care vasele hallstattiene au fost sparte pe loc, cu ocazia nivelărilor de terase 
făcute de daci, amănunt care permite întregirea multora dintre acestea. Este vorba în special de vase mici 
(căni, căniţe , vase miniaturale), nelipsind cele mijlocii (străchini sau vase bitronconice), rare fiind vasele mari , 
de provizii sau de bucătărie. Din repertoriul ceramic cele mai numeroase sunt străchinile , de cele mai multe 
ori nedecorate. Buza este invazată sau dreaptă, rareori evazată . În secţiun i le de pe terasele inferioare (V-VI) 
au fost descoperite şi vase sac sau cu peretele arcuit, decorate cu brâu alveolar plasat imediat sub buză, pe 
umăr, întrerupt de butoni, vase databile în secolele VIII-VI a.Chr. Nu lipsesc vasele mari, negre, cu decor 
canelat (vasele de dimensiuni mici sau mijlocii au preponderent decor incizat). În situaţiile în care, pentru 
înregistrarea profilului teraselor, săpătura s-a adâncit până la nivelul stâncii native, pe suprafaţa acesteia s
au găsit podele de lut, făţuite , cât şi vetre circulare, înroşite , care de asemenea au suprafaţa netezită . Una 
dintre vetre s-a păstrat integral, fiind amenajată într-o mică adâncitură naturală a stâncii. ; 

Vasele aflate la acest nivel sunt şi ele întregibile şi databile în special în Ha B. V 
Constatarea abia făcută, referitoare la nivelul hallstattian nederanjat, confirmă încă o dată că toate 

terasele Tipiei au fost nu doar locuite, ci şi măcar parţial amenajate în prima epocă a fierului. ✓ 

LATENE. Florea Costea, Muzeul Judeţean Braşov V 

Cercetările au vizat, în continuare, platoul superior şi terasele antropogene de pe Tipia Ormenişului. S
a făcut şi un mic sondaj pe una din terasele din punctul "La Tău" . În toate aceste puncte au fost descoperite 
monumente deosebit de importante, după cum urmează (toate databile în a doua epocă a fierului) : 1. În 
punctul "La Tău", situat la sud de cetate, în dreapta pârâului Racilor (sau pârâul Tipiei), în urma defrişărilor 
recente s-a evidenţiat o construcţie similară marelui sanctuar circular deja cunoscut, situat pe terasa a treia a 
Tipiei. Deosebirea faţă de aceasta constă, pe de o parte, în dimensiunile mai mici, iar pe de altă parte, în 
faptul că ansamblul este compus doar din două construcţii (încăperea centrală absidată şi un cerc perimetral 
acesteia) şi nu din trei, câte are sanctuarul de pe Tipie. Materialul de construcţie este piatra roşie locală 
(ofiolit), completată în unele locuri cu lespezi de tuf vulcanic faţetate la exterior. Până la cercetarea sa 
integrală ne ferim a încadra această construcţie în rândul sanctuarelor, deşi nici acum argumentelei n acest 
sens nu lipsesc (ne referim în primul rând la orientarea N-NV - S-SE a încăperii centrale, absidată). v 

2. În secţiunile (S IX, S X/1994) practicate în incinta cetăţii , în capătul de N-V al platoului au fost 
identificate urmele unor construc~i sacre, respectiv sanctuare rectangulare. Unul dintre aceste sanctuare 
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este amplasat în partea sudică a platoului (lângă zidul cetăţii), unde au apărut mai multe grămezi de lespezi 
de tuf vulcanic provenind de la plinte sparte şi parte din plinte întregi sau fragmentare prăbuşite în grohotişul 
de pe partea nordică a cetăţii (lângă actualul drum de acces). Precizăm că, alte plinte (cinci la număr) 
fuseseră descoperite anterior pe terasele de la sud de deal, în locul numit "La Comoară", plinte care nu este 
exclus să provină de la acelaşi sanctuar. Atrag atenţia atât dimensiunile diferite (diametrele bazelor între 52 şi · 
72 de centimetri), cât şi formele (unele sunt tronconice, altele paralelipipedice). Există şi plinte cu secţiunea 
pătrată dar cu colţurile rotunjite. Amănuntele abia precizate ridică un semn de întrebare asupra existenţei 
unuia sau mai multor sanctuare lucrate din tuf vulcanic. Cum până acum nici una dintre piese nu a fost găsită 
pe loc, răspunsul poate fi dat doar de campania din acest an. L,,: 

3. O altă construcţie, despărţită de precedenta printr-un zid de piatră de calcar legată cu lut, se află în 
jumătatea nordică a cetăţii . spre prăpastie . Deosebirea faţă de celălalt sanctuar constă doar în materialul de 
construcţie, bazele de coloană de aici nemaifiind din tuf vulcanic, ci din ofiolit adus de pe terasele sau 
dealurile învecinate Tipiei Ormenişului. Adăugăm că una din aceste plinte, aproape întreagă, se află în situ şi 
are formă tronconică. Una dintre plintele de tuf vulcanic a fost înlocuită cu o piesă similară din ofiolit, 
observaţie ce facilitează stabilirea raportului cronologic dintre cele două construcţii sacre. Dimensiunile 
precum şi alte elemente referitoare la cele (minimum) două sanctuare din cetatea dacică de la Racoş vor fi 
precizate în campania din acest an. În paralel cu cercetarea vom încerca şi reconstituirea lor (fie şi r,arţială) 
prin reaşezarea pe locul firesc a plintelor aflate în grohotişurile sau pe terasele din vecinătatea Tipiei.V 

4. În secţiunea de pe terasa a li-a (S V/94) au fost descoperite mai multe vase miniaturale, alături de o 
oală - borcan mai mare, toate ajperite cu un strat de pământ înroşit, sfărâmicios, peste care s-a aşezat o 
manta din pietre mici de calcar. 

Deşi suprafaţa respectivă nu a fost integral cercetată, credem că este vorba de o depunere rituală. J 
· 5. În afara vestigiilor dacice obişnuite (ceramică, unelte etc.) şi în acest an a fost descoperită ceramică 

romană, din rândul căreia remarcăm un castron roşu, stampat la exterior, sub buză. Credem că este vorba 
încă o dată de un import anterior cuceririi Daciei de către romani. \) 

Dată fiind importanţa monumentelor enumerate anterior, în c mpania 1995 cercetarea le va viza 
exclusiv pe acestea, încercându-se, pe cât posibil, şi restaurarea lor. 

107. RĂCĂCIUNl,¼id. Bacău; Lăcrămioara Marin, Muzeul Judeţean de Istorie "Iulian Antonescu" Bacău; 
Vasile Ursachi, Muzeul de Istorie Roman 

Localitatea Răcăciuni este situată în st~ga pârâului cu acelaşi nume, la confluenţa lui cu Siretul, la o 
distanţă de aproximativ 30 de km de Bacău. ,J 

Deşi este atestată pentru prima dată la 15 octombrie 1481 printr-un document emis la curtea lui Ştefan 
cel Mare voievod, aşezarea este cu mult mai veche, fapt dovedit şi de primele cercetări arheologice 
întreprinse aici încă din 1950, continuate apoi în 1951, 1968 şi 1969. Cu această ocazie au fost dezvelite 
punctele "Cetăţuia" care s-a dovedit a fi "acropola" unei întinse aşezări a culturii Monteoru, "Dealul Vrăbiilor" 
unde s-a descoperit o aşezare neolitică aparţinând culturii Cucuteni, faza B şi dealul "Gheţinilor" - Cucuteni, 
fazaA. V 

În partea de est a localităţii, între şoseaua naţională şi calea ferată, cu ocazia săpăturilor pentru gropi 
de însilozare a porumbului, au fost descoperite mai multe vase din prima epocă a fierului (sec. V a.Chr.).✓ 

Sondajele întreprinse în 1990, 1991 şi 1994 în apropiere de ferma zootehnică, în partea de est faţă de 
calea ferată, pe un loc mai ridicat faţă de lunca Siretului, pe un platou ce se întinde pe câteva ha, în punctul 
numit "Răstoaca" au avut _da~I să delimiteze urme de locuire umană începând cu sec. li p.Chr. şi până în plin 
ev mediu (sec. XVI-XVII). V 

Cu ocazia sondajului întreprins în 1990 s-a recoltat material arheologic ce constă în special în 
ceramică fragmentară aparţinând celor trei categorii: fină, semifină şi grosieră provenind de la vase borcan, 
castroane, ceşti ş.a. Printre piesele mai importante din această campanie amintim un brăzdar de tip roman 
de sec. IV p.Chr. cu manşon de fixare, piesă ce are analogii la Dodeşti-Viişoara (jud. Vaslui), Dealul Morii 
(jud. Bacău) şi Dragosloveni-Dumbrăveni (jud. Vrancea). '--"' 

Sondajul întreprins în 1991 a avut ca scop delimitarea aşezării prac__ticându-se şase secţiuni însumând 
300 m.p. şi care ne-au permis să marcăm siturile după cum urmează: a) ln partea de N-V a terasei Siretului 
în punctul numit "Răstoaca" se află o întinsă aşezare carpică. Materialele ceramice încadrează aşezareo/ 
între sec. 11-111 p.Chr. cu analogii la Măgura, Bărboasa, Onceşti, Butnăreşti şi Poiana Dulceşti (jud. Neamţ). V 

b) Întreaga zonă a platoului de zeci de ha are în partea de S-E urme de locuinţe, gropi menajere, 
materiale ceramice specifice culturii Sântana de Mureş (de la fragmente de vase specifice pastei ciment la 
fragmente de oale, străchini şi vase mari de provizii decorate cu linii vălurite incizate). J 

În anul 1994 au fost reluate săpăturile, practicându-se două secţiuni ce surprind urmele unei aşezări 
carpice bogate în fragljllente ceramice, urme de chirpic, podoabe. Ca piesă mai deosebită amintim o fibulă de 
argint de tip carpic. J 
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Întinderea aşezării, grosimea stratului de cultură, precum şi diversitatea materialelor arheologice sunt 
argumente ce demonstrează necesitatea continuării cercetărilor şi în viitor, cu atât mai mult cu cât aceste 
situri dovedesc o continuitate de locuire în centrul Moldovei. V 

108. RĂCĂTĂU-CETĂŢUIA-"TAMASIDAVA\/]ud. Bacău; Viorel Căpitanu, Muzeul de Istorie "Iulian 
Antonescu" Bacău; Vasile Ursache, Muzeul de Istorie Roman. 

Am continuat săpăturile în S XXXVI şi S XXXVII de la nivelul epocii bronzului, unde începuse să se 
contureze pl~tformele locuinţelor monteorene cu grosimea de O, 1 O - 0,20 m, concentrate în partea de est a 
acropolei. v 

Stratul aparţinând epocii bronzului începe de la adâncimea de 1,40 m în zona centrală a acropolei şi 
coboară până la - 1,80 m în partea de răsărit a acropolei. Pentru cultura Monteoru au fost descoperite mai 
multe vetre cu dimensiunile de 0,60 x 0,60 m la 1,48 m adâncime. Pe toată suprafaţa secţiunii stratul de 
cenuşă monte~rean este deranjat de gropile geto-dacice, care pornesc de la 0,60 - 0,80 m şi ating fundul la -
2,40 - 2,60 m. ln această secţiune au fost descoperite cca. 33 de gropi în care au apărut foarte mult material 
ceramic şi osteologic. Atrage atenţia groapa nr. 27 în care s-au descoperit mai multe vase întregi şi întregibile 
acoperite cu bucăţi mari de chirpic. J 

Odată încheiată săpătura în cele două secţiuni menţionate s-au trasat altele două, S XXXVIII şi S 
XXXIX de 28 m x 6 m amplasate în zona de est a intrării pe acropolă şi în apropierea turnului locuinţă 
cercetat cu mulţi ani în urmă. Aici situaţia stratigrafică diferă de restul aşezării. Imediat sub stratul vegetal au 
fost descoperite câteva urme semnificative de la locuinţele de suprafaţă, materiale ceramice, resturi 
· menajere, unelte şi podoabe, în majoritate fibule de tip Latene dacic şi un exemplar mai deosebit în formă de 
porumbel. În cele două secţiuni au apărut la - 0,50 m un strat de prundiş, care marca zona locuinţelor de la 
ultimul nivel de locuire. Odată înlăturat stratul de prundiş au apărut gropi de stâlpi cu diametrul de 0,30 m, 
înscriind o formă oarecum dreptunghiulară. Astfel, pe latura nordică au fost descoperite un număr de 7 gropi, 
cea de-a 8-a groapă plasată la mijloc, iar cea de-a 9-a închidea unghiul, la cca. 2 m spre vest. Pe latura 
sudică alte 7 gropi, din care 2 deranjate de locuirea ulterioară: În mijlocul 9onstrucţiei mari se înscrie o alta 
mai mică de formă rotundă la care gropile de pari au aceleaşi dimensiuni.\/ 

Cu siguranţă că avem de-a face cu o construcţie aparte - urmele unui sanctuar - dar care urmează să 
fie investigat în campania următoare. Materialele descoperite, podoabe, ceramică, precum şi vetrele de foc 
ne permit să avansăm ipoteza că ne aflăm în zona sacră a aşezării, care după obiectele descoperite, în 
special fibule, asigură datarea sanctuarului în sec. I a.Chr. - I p.Chr. 

109. RÂMNICU SĂRAT,~ănăstirea "ADORMIREA", jud. Buzău; ;mii Lupu, Aurel Nicodei, Aurora-Emilia 
Apostu, Muzeul Judeţean Buzău 

În cea de-a patra campanie, au fost efectuate alte 33 de secţiuni, suprafeţe şi casete, 11 dintre 
acestea în perimetrul casei domneşti de epocă brâncovenească şi 22 în actuala incintă. Scopul cercetării în 
acest an a fost realizarea profitului stratigrafic general, precizarea planimetriei şi etapelor de construcţie ale 
incintei mănăstireşti şi descoperirea celor mai vechi niveluri arheologice. În sectorul "Casa Domnească" au 
fost definitivate cercetările arheologice din anii ante~ri, urmărindu-se investigarea exhaustivă şi evacuarea 
eventualelor complexe din perimetrul de restaurare. ln sectorul "Incintă" a fost realizat racordul stratigrafic 
dintre secţiunea 1/1977, practicată la nivelul foişorului casei domneşti şi latura estică a incintei mănăstirii. 
Stratigrafia incintei în perimetrul ocupat anterior de anfiladele sudice şi estice de chilii, a fost redusă la câteva 
straturi de depuneri de moloz, datorate intervenţiilor masive practicate aici în epoca modernă şi 

contemporană. În această campanie au fost deioperite sporadice urme aparţinând unei aşezări datând din 
neolitic (cultura Boian, aspectul Boian-Giul~şti).VDin aşezarea aparţinând culturii Sântana de Mureş, au fost 
reperate materiale ceramice fragmentare. ln nivelul de locuire feud~, datat în secolele XV-XVI, au fost 
descoperite gropi menajere şi de cereale, conţinând inventar ceramic. 

Din înmormântările ce au început în acest perimetru la mijlocul secolului al XVI-iea, au mai fost 
descoperite încă 48 de morminte de înhumaţie creştine, cu orientarea vest-est. Cimitirului datat la mijlocul 
secolului al XVI-iea, din care în această campanie au fost descoperite 3 morminte în faţa pridvorului bisericii 
actuale şi în corpul nordic al casei domneşti, i-ar putea corespunde o biserică parohială din lemn, cu hramul 
Sfântul Gheorghe. La sfârşitul secolului a~XV -lea s-a construit o nouă biserică, iar în jurul acesteia, actuala 
incintă de cărămidă, asupra căreia s-au rea · at intervenţii ulterioare de întreţinere sau parţială demantelare, 
puse în evidenţă de cercetarea din 1994. 

Etapa a doua a ansamblului, pusă pregnant în evidenţă de cercetarea arheologică din incintă, a fost 
reprezentată de refacerea bisericii, construirea casei domneşti în incintă, fiind modificate compartimentările 
chiliilor din anfiladele sudice şi estice. Această etapă a fost atribuită stolnicului Mihai Cantacuzino şi nepotului 
său Constantin Brâncoveanu. La începutul secolului al XIX-iea (aproximativ 1812), la nivelul anfiladei estice 
s-a produs o importantă distrugere, peste fundaţiile din etapa I şi li fiind construite două canale de dejecţie. 
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Cercetarea a determinat şi prezenţa unui important turn de poartă, cu paraclis la nivelul etajului, adosat la 
curtina nordică şi datând de la sfârşitul secolului al XVI-iea. v 

110. ROMÂNEŞTI, "CHETRIŞ".'lld. Suceava; Ion Mareş, Muzeul Naţional al Bucovinei, Suceava 

Au fost continuate săpăturile arheologice de salvare, începute în anul 1993, urmărindu-se precizarea 
stratigrafiei aşezării şi cercetarea unor locuinţe surprinse parţial în caseta 3/1993. S-au trasat două secţiuni: 
S 111, cu o lungime de 40 m şi o lăţime de 1,5 m, orientată ESE-NVV, la 4 şi paralel cu S li 1993; S IV cu o 
lungime de 10 m şi o lăţime de 1,5 m, pe direcţia ESE-NVV, în continuarea casetei 3/1993. În S III a fost 
dezvelită parţial, în carourile 1-2, o locuinţă semiadâncită, datată în secolele 111-11 a.Chr. Resturile acestei 
locuinţe au apărut la -0,35 m. fiind formate din bucăţi de chirpic ars de la pereţi, pietre arse, bucăţi de bârne 
carbonizate, fragmente ceramice de factură dacică şi bastarnică, oase de animale. Această locuinţă (notată 
cu L5) urmează a fi dezvelită integral în cercetările viitoare. Aceluiaşi nivel de locuire (sec. 111-11 a.Chr.) îi 
aparţine şi un complex, descoperit în S 111 , caroul 1 O, la -0,50 m, format din pietre cu urme de arsură, oase de 
animale (în mare parte calcinate), fragmente ceramice, o bucată de zgură metalică (fier). Lupe metalice şi 
bucăţi de zgură au fost descoperite grupate sau dispersate în carourile 9-12, la -0,50 m, în acelaşi nivel. 
Acestea sunt o mărturie ş: prelucrării fierului în această aşezare şi nu putem exclude posibilitatea existenţei 
unor cuptoare în zonă. V 

În S 111, caroul 6, a fost cercetată, parţial, o groapă de formă ovală (notată Gr 3), datată în cultura 
Sântana de Mureş. Groapa a fost săpată de la -0,30 până la solul galben la adâncimea de 1, 15 m. Pe fundul 
gropii era aşezată o lespede (cu diametrul de 50 cm) deasupra căreia s-a g~sit o parte din scheletul unui 
ierbivor, câteva fragmente ceramice, bucăţi mărunte de cărbune şi chirpic ars.v' 

În S IV s-a cercetat în continuare L2b/1993, aparţinând culturii Cucuteni , faza A, în cea mai mare parte 
răvăşită de locuirile ulterioare. J · 

111. ROMULAJ d. Olt; Gheorghe Popilian, Mircea Negru, Dan Bălteanu, Institutul de Studii Socio-Umane 
Craiova 

S-au continuat săpăturile în zona cartierului de olari ("villa suburbana") . În această campanie ne-am 
propus (obligaţi fiind şi de culturile aflate pe suprafaţa respectivă) să controlăm dacă pe partea dreaptă a 
drumului roman Romula - Acidava continuă construcţiile descoperite în săpăturiţe efectuate în anul 1992. În 
acest scop s-au trasat două secţiunii de o parte şi alta a secţiunii din anul 1992.J 

Secţiunea (2), plasată la nordul celei din 1992, a avut dimensiunile de 66 x 2 m iar cealaltă (S 3) de 50 
x2m. J 

Stratigrafie. 1. Cel mai vechi nivel este reprezentat de fragmente ceramice (grupate în gropi) care 
aparţin culturii Verbicioara (fazele finale) din epoca bronzului. ;2. Stratul roman este cel mai gros. 3. Epoca 
feudală este reprezentată de o groapă din secolele XIV - XV. J 

Epoca romană. S-a confirmat ipoteza că şi în dreapta drumului Romula - Acidava exista un şir de 
clădiri a căror prezenţă trebuie pusă tot în legătură cu cartierul meşteşugăresc. Tot în această campanie s-a 
constatat că, groapa, aflată la circa 30 m spre nord-vest de drumul roman şi la 4 m în spatele şirului de 
clădiri, este în realitate un şanţ. Acesta are forma unui trapez cu baza mare la nivelul de calcare antic şi cu 
baza mică la adâncimea de 2, 15 - 2,25 m. Rostul acestui şanţ nu ni-l putem încă explica. Aici s-au putut 
distinge două nivele romane: 1. Cel mai vechi aflat la adâncimea de 1,30 - 2,50 m datează din secolul al 11-
lea. 21 Primului nivel i s-au suprapus un strat gros de 1 m - 1, 15 m datat în prima jumătate a secolului al 111-
lea. v 

S-au mai săpat două secţiuni de dimensiunile 40 x 2 m în zona în care s-au descoperit cuptoarele de 
ars ceramică. Aici s-a descoperit un tipar pentru opaiţe cu ştampila ARMENI. Se confirmă astfel existenţa 
unui atelier la Romula al meşterului ARMENIUS. V 

112. SAHARN~ . Moldova; E. Usataia, Al. Levinschi, Institutul de Arheologie Chişinău, Republica Moldova 

Cercetările de periegheză în împrejurimile satului Saharna-Rezina au fost efectuate în vara lui 1993, la 
iniţiativa Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. Zona de cercetare se află pe malul drept al Nistrului, pe o 
rază de circa 3 km, având ca centru binecunoscuta în literatură cetate getică "Saharna Mare". Această 
microzonă, bogată în vestigii arheologice, a constituit obiectivul unor cercetări sistematice chiar în primii ani 
postbelici. Primele periegheze şi săpături în teren au fost efectuate de către Gh. D. Smirnov în a doua 
jumătate a anilor 40 şi de către A. I. Meliucova la începutul anilor 50. Din păcate multe materiale au rămas 
inedite până în prezent. În rezultatul cercetărilor din 1993 au fost concretizate şi cartografiate cele 16 
monumente, înregistrate în zonă în anii 50 şi atribuite epocii fierului timpuriu - culturii Sahama-Solonceni şi 
geţilor. Este vorba de 4 fortificaţii de pământ, 2 necropole tumulare şi 1 O aşezări. Harta microzonei a mai 
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însumat suplimentar o nouă aşezare getică şi una din perioada migraţiunilor şi 2 turnului. Pentru verificarea 
structurii stratului cultural în trei obiective din cele cartografiate au fost efectuate sondaje arheologice, dintre 
care cel mai important în fortificaţia "Saharna Mare". Cercetările limitate la o suprafaţă de 12 m pătraţ i au 
dezvăluit un intens proces de locuire în incinta fortificaţiei , stratul cultural gros de până la 1,25 m fiind saturat 
de resturi culturale până la temelia calcaroasă a promotoriului , iar unele complexe menajere se adânceau în 
roca calcaroasă. A fost dezvelită o vatră lutuită în aer liber, 2 gropi, o îngrămădire de pietre etc., multe 
fragmente ceramice, oase de animale, pietre, ş.a.✓ 

Materialul recuperat a permis delimitarea a două nivele cultural-cronologice: superior, gros de 0,40 m, 
atribuit culturii geţilor din sec.IV - III î.e.n.; stratul inferior, mult mai intens, între 0,40 şi 1,25 m, atribuit 
purtătorilor culturii de tip Saharna-Solonceni din sec. X - prima jumătate a sec. VIII a Chr. Pentru verificarea 
stratului de cultură din faţa sistemului defensiv al fortificaţiei, la 25 m spre SV de şanţ, în incinta aşezării 
cunoscute în literatură ca "Dealul Mănăstirii" , de asemenea, a fost efectuat un sondaj pe o suprafaţă de 12 
m pătraţi. Stratul cultural , surprins pînă la 0,80 m adâncime, s-a dovedit a fi mai intens până la 0,60 m. 
Materialul ceramic din strat, ca şi din cele două gropi menajere, adâncite în crusta calcaroasă a promotoriului , 
vădesc prezenţa unui singur nivel cultural-cronologic, constând în special , din fragmente de vase 
bitronconice, castroane, ceşcuţe cu toartă supraânălţată etc., minuţios lustruite, cu un bogat decor incizat şi 
ştamp i lat, precum şi din multiple fragmente de vase de uz comun, care îşi găsesc analogii pînă la identitate în 
materialele din stratul inferior al fortificaţiei , aşezarea deasemenea am atribuit-o culturii Saharna-Solonceni. 
Ultimul sondaj pe o suprafaţă de 8 m pătraţi a fost efectuat în incinta fortificaţ ie i "Saharna Mică", dispusă 

spre N de cea "Mare", în imediata apropiere, fiind despărţită printr-un canion adânc şi abrupt. Stratul cultural 
este mai puţin intens, gros până la 0,80 m, conţinând fragmente ceramice, lut ars, oase de animale etc. În 
umplutura unei gropi menajere, la 0,60 şi 0,76 m au fost surprinse două vetre de lut. Materialul recuperat 
datează fortificaţia la limita sec. IV - III a.Chr. , dar într-un număr mic au fost surprinse fragmente ceramice 
lustruite, unele cu ornament incizat, caracteristice culturii Saharna-Solonceni. În aşa fel s-a stabilit că în unele 
cazuri vestigiile culturii geţilor suprapun pe cele de tip Saharna-Solonceni , corelaţia între ele rămânând a fi 
cercetată pe viitor. V , I-;::.._~-~--------------~ 

~ ~ ~~ cu'C-<
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-:>/ 113. SARMIZEGETUSA, "COLONIA ULPIA TRAIANA AUGUSTA DACICA s.JfMIZEGETUSA", jud. 
o ~ nedoara 

A. FORUL COLONIEI DACICA ; Robert Etien_ne1/Universitatea Bordeaux; Ioan Piso, Alexandru 
Diaconescu, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca L/ 

Săpăturile efectuate în 1994 au avut drept scop dezvelirea jitegrală a primului for al coloniei ş i 

continuarea sondajelor în porţiunile săpate în perioada interbelică. V . 
A fost dezvelită latura de est a clădirii şi s-a putut trece la realizarea planului topografic integral, prin 

fotografierea pe carouri de 4 x 4 m. a întregului ansamblu arhitectonic. În urma prelucrării informatizate a 
datelor, vor fi definitivate observaţiile anterioare privind modularea, proporţiile şi unităţile de măsură folosite 
de romani la edificiuV 

Au fost continuate lucrările la faţada forului. În colţul nord-estic a fost identificat porticul reconstruit cel 
mai devreme sub Severus Alexand r pe o lufl_gime de 45 de picioare de către un decurion al coloniei , patron 
al decuriei XV fabrum, precum şi r portic 6u intrarea monumentală în sediul fabrilor, construit de fiul unui 
augusta!. Prin aceasta, identificare eş fabrum construit sub Commodus cu marea sală încheiată cu o 
absidă din colţul nord-estic al forului devine sigură. Cum concomitent, a fost ridicată sala plasată simetric în 
colţul nord-vestic de către M. Procilius Nicetas şi fiii săi, în aceeaşi perioadă va fi fost construită şi aedes 
Augustalium. Că acest local a fost construit de aceleaşi persoane este atestat de o inscripţie cunoscută încă 
din secolul trecut (CIL III 6260 = IDR III 2, 2). V 

Pe decumanus maximus a fost găsit un al doilea nymphaeum, plasat simetric în raport cu cel 
descoperit în 1993 şi construit de către acelaşi L. Ophonius Domitius Priscus şi tot in honorem domus 
divinae. ✓ 

La încrucişarea dintre cardo şi decumanus maximus au mai fost găsite câteva fragmente din marea 
inscripţie a lui Traian de fondare a coloniei , ceea ce a permis reconstituirea grafică integrală a textului. 
Inscripţia dovedeşte că edificiul săpat de noi a fost de la început centrul politico-religios al coloniei 
Sarmizegetusa, adică forul oraşului. V 

În aceeaşi campanie au fost efectuate sondaje în basilica, în cele două tribunalia, în curia şi în 
încăperile situate la est de aceasta. Principalele informaţii noi astfel obţinute sunt: - În faţa curiei au fost 
găsite trei baze de monument, care fuseseră ridicate concomitent. Dintre ele despre una se ştia că a 
aparţinut statuii dedicate prin testament Concordiae ordinis decurionum de către Ulpius Domitius Hermes, 
augusta!, onorat cu ornamenta decurionalia. Cum acelaşi personaj şi în aceleaşi condiţii speciale a mai ridicat 
două statui, una Genio ordinis şi cealaltă Minervae Augustae, găsite mai demult, este foarte probabil ca 
acestea să se fi aflat pe cele două baze din faţa curiei. J 
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· - Canalul cardinal de drenaj construit sub Traian trece pe sub aerariul estic şi nu-şi are obârşia aici, ci 
la sud de forul săpat de noi. Prin aceasta ipoteza potrivit căreia încăperile de sub curie ar fi avut funcţia de 
cisterne, trebuie complet abandonată. t/' · 

- Sub instalaţia de hypocaust găsită în epoca interbelică în camera cu absidă de la est de curie au fost 
identificate două faze anterioare cu podele bine păstrate şi resturi de tencuială pictată cu motive vegetale. 
Din aceeaşi încăpere provine Ul), fragment dintr-o inscripţie onorifică dedicată lui Marcus Aurelius de către 
colonia Dacica Sarmizegetusav 

- Spaţiul de sub tribunalul estic a fost la început o simplă încăpere folosită probabil ca arhivă. Într-o 
etapă ulterioară ea a fost adâncită şi transformată în închisoare. 

- În porţiunea degajată din basilică au fost găsite mai multe fundaţii de monumente, ceea ce obligă la 
curăţirea integrală în viitor a acestui spaţiu , după îndepărtarea marilor blocuri depozitate aici. Am constatat de 
asemene,i, că basilica nu era pavată cu cărămidă, aşa cum se crezuse, ci cu mari lespezi rectangulare de 
piatră. V 

- Cu ocazia curăţirii curiei a apărut pe axul încăperii, lipită pe peretele din spate, fundaţia unei mari 
baze de statuiJ 

- Într-o încăpere din colţul sud-estic au fost identificate urmele unui mic nymphaeum. v' 
- Sub primul dalaj al forului de piatră a fost găsit un lingou de plumb pe care era imprimat numele 

proprietarului, împăratul Traian, şi numele minei, metalla Ulpiana din Moesia Superior, ca şi numele 
destinatarului, Colonia Ulpia Dacica Sarmizegetusa. Este încă o confirmare a faptului că oraşul purta de la 
bun început numele Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. V 

B. 1. AMFITEATRU. Dorin Alicu, Emilian Bota, Victor Popa, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvanieiv 

În acest an a fost extinsă cercetarea prin sondaje efectuate în întreg maenionum primum al sectorului 
sudic al arenei. S-a confirmat stratigrafia relevată anul precedent punându-se în evidenţă noi elemente ale 
amfiteatrului de lemn şi a celui de piatră. Astfel, se remarcă faptul că amfiteatrul de lemn includea şi structuri 
de piatră (cazul intrării secundare de pe latura sudică), şi că traseul amfiteatrului de piatră urmează conturul 
amfiteatrului anterior din lemn. V 

S-au pus în evidenţă fazele şi etapele de construcţie ale edificiului, relaţia şi cronologia lor, precum şi 
elemente constructive ale edificiului în piatră. v 

Bogatul material arheologic (în special piese mărunte, ceramică, monete, fibule, ace de bronz şi os, 
jetoane, instrumente de toaletă), permite completarea imaginii asupra cotidianului la Ulpia Traiana. L----

B. 2. CLĂDIRILE EM 30-31. S-au efectuat doar sondaje de mici dimensiuni în vederea cercetării 
complete a edificiului. Acestea sunt situate în colţul sud-vestic al clădirii, în apropierea zidului de incintă al 
zonei sacre şi au permis dezvelirea integrală a curţii care servea edificiului. Se remarcă descoperirea a două 
tegule romane purtând o inscripţie cursivă, care este în curs de cercetare. În paralel s-au efectuat lucrări de 
conservare-restaurare a edificiului. V 

B. 3. SĂPĂTURILE DIN CURTEA BAZEI ARHEOLOGICE (Secţiunile B1, B2, B3) au un caracter de 
salvare. Sunt situate în zona intramurală, sectorul vestic al oraşului roman. Au relevat existenţa unei clădiri 
romane şi a uneia modeme. Planul clădirii romane nu a putut fi surprins datorită bulversării stratigrafiei de 
către gropile modeme şi datorită dimensiunilor săpăturii. V 

114. SATU NOU, corn. Oltina, M. Constanţa; M. lrimia, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa; 
N. Conovici, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti 

Dava de la Satu Nou cuprinde două platouri - de nord şi de sud - apărate fiecare de valuri cu şanţurile 
adiacente. În anul 1994, săpăturile au fost concentrate mai ales în zona fortificaţiei exterioare, în secţiunea 
începută în 19&2 şi prin care se urmărea cercetarea valului şi a şanţului sudic al aşezării. În sectorul cercetat, 
valul de apărare are lăţimea de 13 m., iar înălţi"}ea de 2,50 m. În sectorul mai bine conservat, dar 
nesecţionat, valul exterior atinge înălţimea de 4 m. \) 

Umplutura valului ne apare în profil sub forma unor lentile oblice de pământ galben-brun, brun-cenuşiu 
sau galben, dispuse succesiv pe măsură ce în vechime săpătura înainta în şanţul de apărare. La partea 
superioară, spre platou, valul exterior era consolidat cu pietre, dispuse ca o armătură. În val apar fragmente 
ceramice autohtone şi elenistice, între care şi unele de amfore. Sub manta, pe toată lă~mea valului apare 
foarte clar stratul vegetal antic, gros de circa 25 cm. Şi pe acesta au apărut fragmente ceramice, care 
constituie un terminus post-quem pentru momentul construirii valului. Se poate aprecia că realizarea 
fortificaţiei exterioare - formată din şanţ şi val - a avut loc în cursul sec. III a.Chr., fără a putea însă preci~a 
când anume. Sub vegetalul antic apar frecvent şi fragmente ceramice de tip Babadag şi Coslogeni. ln 
sectorul cercetat vegetalul antic acoperea mai multe gropi hallstattiene şi din epoca bronzului. A fost 
cercetată gr. nr. 15 din S 11, cu material de tip Coslogeni. Este sigur că în epocile amJntite, platoul a fost locuit 
în zona viitorului val şi şanţ de apărare, dar nu putem stabili intensitatea acesteia. \} 
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În şanţul de· apărare, cercetarea n-a fost încheiată, săpătura ajungând în zona centrală la adâncimea 
de 2,60 m. faţă de nivelul actual de călcare al şanţului. Colmatare lui s-a accentuat mai ales în deceniul opt al 
acestui secol, când zona, inclusiv valul, au fost terasate pentru a fi împădurite. După cum se constată în 
profil, şanţul de apărare are la partea superioară o lăţime de circa 14-16 m.; date mai precise vom avea la 
încheierea cercetărilor. V 

În 1994 s-a dovedit că locuirea getică s-a extins şi la sud de şanţul dea părare, pe platoul exterior, 
descoperindu-se în prelungirea de aici a secţiunii S li, resturile unei podine şi material caracteristic sec. I 
a.Chr. Continuarea cercetărilor şi în campania viitoare va aduce, fără îndoială, elemente noi privind evoluţia 
importantei aşezări getice de la Satu Nou. V 

115. SĂBĂOANI, Jud. Neamţ V 

I. BERINDEŞTI. Domniţa Hordilă, Muzeul de Istorie Roman v 
S-a continuat cercetarea începută în anul anterior având ca obiectiv investigarea aşezării medievale 

"Berindeşti". Documentar, ea este menţionată în primii ani ai secolului al XVII-iea, dar cercetările arheologice 
efectuate au datat-o la sfârşitul secolului al XIV-iea şi începutul celui următor. Stratigrafia arheologică a zonei 
cercetate anul acesta printr-o secţiune notată S li, lungă de 60 m, lată de 5 m, trasată la nord-vest, faţă de S 
I, este cea consemnată în raportul anterior şi constă din mai multe perioade de locuire: epoca bronzului , sec. 
11-111 p.Chr, sec. IV, sec. VI-VII şi perioada feudalismului dezvoltat (st. sec. XIV-XVI). Epocii bronzului îi aparţin 
mai multe fragmente ceramice şi un cuptor menajer deteriorat. În nivelul de sec. 11-111 p.Chr., care este 
surprins pe întreaga zonă cercetată, s-au descoperit fragmente de vase lucrate la roată sau cu mâna, de 
amfore şi fragmente de cuţite djn fier. De asemenea, s-a surprins şi restul dintr-o locuinţă cu vatră deschisă, 
peste care este suprapus un cuptor de tip pietrar din aceiaşi perioadă, dar dintr-o fază mai nouă. Câteva 
fragmente de vase aparţinând sec. IV marchează existenţa unui nivel din această perioadă. V 

Patru cuptoare cu diametre diferite, mai bine sau mai puţin păstrate, pun în evidenţă existenţa aşezării 
din secolul al VI-Vll-lea. Materialul arheologic descoperit în zona acestor cuptoare sau pe vetrele lor constă 
din vase borcan, tipsii, capace, fusaiole. În aşezarea medivală s-au surprins mai multe complexe arheologice. 
Dintre acestea se remarcă o locuinţă adâncită (de tip bordei) de formă rectangulară, cu colţurile rotunjite, 
latura de aproximativ 3 m, având la colţuri gropi oblice pentru susţinerea acoperişului, fiind prevăzută în 
interior cu cuptor şi o vatră pentru gătit şi încălzit. Materialul din interiorul ei îl constituie o cantitate relativ 
mare de ceramică aparţinând sfârşitului sec. XIV-iea şi celui următor, provenind de la căni cu gura trilobată, 
vase borcan, capace, castroane, cuţite din fier şi un vârf de suliţă . O suită de patru cuptoare menajere, parţial 
păstrate - la unul din ele observându-se o refacere a lui - completează aspectul aşezării medievale, ca şi 
groapa menajeră cu diametrul de 1 m intersectată de conducte de apă care aproviziona localitatea. 
Cercetarea materialului ceramic ce provine din cele două complexe amintite va putea stabili perioada lor de 
funcţionare. Având în vedere faptul că sunt puţine aşezări medievale în curs de cercetare din această 
perioadă şi ţinând cont de importanţa cunoaşterii satului medival românesc, atât pentru istoria locală, cât şi 
cea generală, propunem continuarea cercetării de la Traian, comuna Săbăoani. v 

li. "LA IZVOARE". Vasile Ursachi, Muzeul de Istorie Roman t---· 

S-au continuat cercetările din anii precedenţi, într-o necropolă din sec. IV p.Chr. Săpăturile au constat 
din trasarea a 6 secţiuni, notate S XIII - S XVIII paralele cu celelalte secţiuni, având fiecare dimensiunea de 
24 x 3 m, cercetându-se asatfel o suprafaţă de 432 mp. Una din ele - S XVI - a fost trasată perpendicular pe 
capetele de sud ale celorlalte secriuni, pentru verificarea întinderii necropolei în această zonă. Stratigrafia 
este aceeaşi consemnată în rapoartele anterioare, respectiv - epoca eneolitică - Cultura Cucuteni, epoca 
bronzului - Cultura Noua; prima epocă a fierului - Hallstatt D; epoca dacilor liberi, sec. 11-111 p.Chr., necropolă 
sec. IV p.Chr.; aşezare sec. VI-VII şi epoca feudală - sec. XIV-XVI. Aşezarea eneolitică este mult deranjată 
de alunercări, epoca bronzului şi prima epocă a fi~rului au un strat de cultură nu prea consistent- doar câteva 
complexe - în special gropi, destul de sărace în material; sec. 11-111 p.Chr., prevăzute cu câteva locuiunţe de 
suprafaţă bordeie şi gropi, mai ales în partea de SE a porţiunii cercetate; aşezarea din sec. VI-VII, destul de 
întinsă, are puţin material arheologic, atât în strat, cât şi în cele 4 locuinţe adâncite, prevăzute cu pietrare -
distruse, iar aşezarea feudală, în marginea ei, cele câteva locuinţe de suprafaţă, foarte sărace în material. 
Cel mai important segment îl ocupă necropola din sec. IV p.Chr., care este şi obiectivul nostru principal 
pentru cercetare. În această campanie s-au descoperit 18 morminte din care 12 de înhumaţie şi 6 de 
incineraţie, dispuse în toate cele şase secţiuni săpate, 16 gropi de provizii sau cu resturi menajere, 2 locuinţe 
de suprafaţă şi 3 adâncite din diferite epoci. Astfel în S XIII s-a descoperit un mormânt de înhumaţie; 9 gropi 
şi 22 locuinţe adâncite din sec. VI-VII. În S XIV 8 morminte, 3 de înhumaţie şi 5 de incineraţie, S XV - 3 
morminte de înhumaţie şi 2 gropi, S XVI - 1 mormânt de înhumaţie, 2 locuinţe şi 2 gropi, S XVII - 3 morminte -
1 de incineraţie şi 2 de înhumaţie şi 3 gropi, iar S XVIII cu două morminte de înhumaţie. Trebuie să notăm 
faptul că această ultimă secţiune nu a fost terminată. Din cele 12 morminte de înhumaţie doar 6 au avut 
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inventar, care constă din ceramică, fibule de bronz, cu piciorul înfăşurat sau în formă de teacă, mărgele din 
sticlă, piepteni din os, ace din bronz, pandantive şi un mic ghioc. Mormintele de incineraţie , toate în urnă, au 
fost îngropate la mică adâncime, între 0,30 şi 0,50 m, ceea ce ne îngăduie să considerăm că o parte din ele 
au fost distruse, în timp de unele lucrări ce s-au efectuat, poate, în această zonă. În afară de urnă, unele 
morminte mai aveau şi vase adiacente, depuse ca ofrandă sau folosite, unele din ele, drept capac. Ca 
inventar, putem aminti 2 fragmente de piepteni din os şi 2 fragmente de fibulă din fier la mormântul nr. 51 şi o 
fusaiolă din lut ars la mormântul 47. După amplasamentul mormintelor de incineraţie în cadrul necropolei, 
putem spune că, pentru ele, era preferată partea de N-V a cimitirului, fiind amestecate cu mormintele de 
inhumaţie. Prezenţa lor, în această zonă, ar putea pune unele probleme de cronologie. Rămâne ca după 
studierea întregului inventar să ne putem pronunţa. \/ 

Rezultatele obţinute în această campanie confirmă datarea la sfârşitul sec. IV p.Chr. şi începutul celui 
următor, necropola făcând parte din tipul cimitirelor birituale Sântana de Mureş. Fiind prima din zona Văii 
Siretului Mijlociu se impune continuarea cercetărilor atât în necropolă, cât şi în aşezare.J 

116. SĂRATA MONTEORU, "POIANA SCORUŞULUi", jud. Buzău, Ion Chicideanu, Institutul de Arheologie 
"Vasile Pârvan" Bucureşti 

În cursul lunii Iulie 1994 au fost reluate cercetările arheologice de la Sărata Monteoru, judeţul Buzău, în 
punctul "Poiana Scoruşului", de către un colectiv constituit din dr. Eugenia Zaharia, Ion Chicideanu 
(responsabil) din partea I.A.B. şi Monica Şandor-Chicideanu de la Facultatea de Istorie a Universităţii 
Bucureşti, împreună cu o echipă de studenţi. Finanţarea a fost asigurată de către Muzeul Judeţean Buzău şi 
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan". v' 

În punctul amintit, în cursul anilor 1943, 1952 şi 1954, fuseseră întreprinse cercetări arheologice în 
urma cărora a fost dezvelit parţial un complex de mari dimensiuni, aparţinând fazei Monteoru lc3 şi 
interpretat, la aceea vreme, ca reprezentând un rug de incineraţie. În legătură cu aceasta mai fuseseră 
identificate şi alte complexe, din care unul anterior "rugului". După 1954 săpăturile la obiectivele din epoca 
bronzului au fost suspendate, cercetarea fiind concentrată asupra cimitirului medieval timpuriu. L,/ 

În campania din 1994 s-a săpat o suprafaţă de circa 80 m.p., redezvelindu-se parţial complexul, după 
care săpătura s-a dezvoltat în profunzime. Au fost completate planurile de detaliu ale complexului, fiind 
înregistrate şi unele elemente nou descoperite, între care o vatră "in situ" suprapusă de ultimul strat de pietre 
din componenţa complexului. Principalele rezultate constau în observaţiile stratigrafice care au oferit o serie 
de indicii noi privind structura obiectivului ca şi asupra duratei sale de funcţionare. Aceste observaţii sunt 
susceptibile să aducă unele modificări privind interpretarea complexului, care se dovedeşte, în continuare, a 
avea un caracter cu totul aparte în cadrul epocii bronzului, atât prin dimensiunile sale remarcabile, cât mai 
ales prin complexitatea structurii sale. ~ 

S-au recoltat probe pentru analize cu 14C. Cercetările urmează a fi reluate, cu forţe sporite, în 
campania viitoare. În urma unei sesizări a fost salvat şi un mormânt de inhumaţie ce făcea parte din 
necropola din epoca bronzului de la Năeni, jud. Buzău, punctul "Colarea". L.---------

117. SÂNBOTIN, "CASTRA TRAIANA",'°m. Dăeşti, jud. Vâlcea; Gheorghe Poenaru-Bordea, Institutul de 
Arheologie "Vasile Rirvan" Bucureşti; Romeo Avram, Muzeul Militar Naţional; Eugen Nicolae, Lucian Amon, 
Mihaela Blosko, Dan Avasiloaiei, Institutul de Arheologie ''Vasile Pârvan" Bucureşti. 

În urma a 9 campanii de săpături arheologice (1981-1985, 1990-1992, 1994) efectuate de Muzeul 
Militar Naţional în colaborare cu Institutul de Arheologie Bucureşti şi Muzeul Judeţean Vâlcea, în castrul de la 
Sânbotin (Castra Traiana), judeţul Vâlcea, colectivul ştiinJific a reusit să stabilească, în linii mari, topografia 
acestui important punct strategic de pe limes Alutanus. ✓-

Efortul s-a îndreptat, cu precăder~ 1/către determinarea elementelor de fortificaţie, sondându-se 2/3 din 
ceea ce a mai rămas din acest castru. v 

Observaţiile stratigrafice au permis precizarea a două importante momente din istoricul construcţiei 
sale. Primul castru a fost construit cu incinta din pămînt şi 2 şanţuri de apărare în timpul lui Traian (probabil 
între anii 102-105), el fiind refăcut în piatră în prima jumătate a secolului al II-iea. 

Principalele obiective ale campaniei din anul 1994 au vizat identificarea acelor elemente care să 
completeze datele cunoscute până în prezent, referitoare la faza de pământ a castrului. Pentru aceasta, 
respectându-se planurile şi denumirile din campaniile anterioare, s-au practicat 4 casete (C.16 de 6 x 4 m, 
C.17 de 4 x 2 m, C.18 de 4 x 4 m, C.19 de 4 x 4 m) în interiorul castrului pentru identificarea eventualelor 
urme ale unor construcţii din incinta fortificaţiei (barăci), deja semnalate în campaniile trecute. ln urma 
acestor săpături s-au putut identifica urmele a trei temelii (în C.17, C.18, C.19), cam la ac1:eaşi adâncime, 
care au aparţinut, probabil, unor construcţii (barăci) din prima etapă de existenţă a castrului. ln C.17 a apărut 
şi o alee de acces, alcătuită din piatră mijlocie şi mică de râu, spre temelia din caseta respectivă. Tot la acest 
nivel, deci, credem noi, datând din vremea lui Traian, în C.19 s-a găsit o cărămidă cu ştampilă. Tipul de 
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ştampilă descoperit în acest an la Castra Traiana (nemaiîntâlnit până acum) se referă la un corp de trupă -
cohors Hispanorum - care a mai fost semnalat printre trupele participante la războaiele dacice ale lui Traian. 
Pe parcursul efectuării cercetărilor arheologice au mai fost scoase la lumină obiecte de fier şi bronz, 
fragmente ceramice numeroase terra sigillata, cărămizi întregi sau fragmentare, precum şi un denar. de la 
Comodus. v' 

. . ✓ -
118. SANNICOLAU ROMAN, "CEFA - LA PADURE", jud. Bihor; Ioan Crişan , Muzeul Ţării Crişurilor; Sever 
Dumitraşcu , Universitatea din Oradea 

Săpăturile arheologice au constat din prelungirea spre sud a secţiunii S4 cu 30 m şi din săparea a cinci 
casete în vederea dezvelirii unor obiective. Situaţia stratigrafică a rămas identică cu cea din anii precedenţi , 
deosebiri constatându-se doar în ceea ce priveşte nivelele de locuire. Au apărut în continuare vestigii 
neolitice, hallstattiene, prefeudale, feudale timpurii şi feudale. Nu au fost scoase la lumină vestigii celtice şi 
daco-romane aşa cum au fost descoperite în urmă cu doi ani. V 

Secţiunea a străbătut o zonă intens locuită mai ales în epocile prefeudală, feudală timpurie şi feudală , 
fiind descoperite mai multe complexe arheologice. Au fost cercetate două gropi menajere şi două vetre de 
cuptor feudale din sec. XV-XVI, patru locuinţe feudale timpurii din sec. XI-XIII şi o locuinţă prefeudală de sec. 
IX-X. S-a constatat că locuinţa prefeudală a test intersectată de un bordei feudal timpuriu care, la rândul său 
a fost suprapus de două locuinţe feudale timpurii. Deasupra acestora, sub stratul vegetal a fost amenajat un 
cuptor feudal de la care s-a păstrat doar vatra. Cercetările vor continua în acest sector al aşezării prin 
săpa!e~ u90r secţiuni paralele şi dezvelirea unor noi complexe feudale timpurii care este de aşteptat să 
apara. V 

119. SĂVÂRŞIN~. Arad; M. Barbu, P. Hugel, P. Hurezan, Muzeul Judeţean Arad / 
o 

Au continuat cercetările la poalele dealului "Cetăţuia" în sectorul de sud-est. Prin extinderea săpăturii 
în suprafaţă şi prin trasarea unei secţiuni perpendiculare pe curbele de nivel au putut fi clarificate unele 
aspecte privind evoluţia în timp şi spaţiu a aşezării. Astfel , în prima fază (sec. IV a.Chr.) se formează nucleul 
aşezării la poalele dealului (sector sud-est), pe malul nordic al Mureşului. Din această perioadă cunoaştem 
exclusiv locuinţe de tip bordei, precum şi o necropolă de incineraţie. În faza următoare (sec. 111-11 a.Chr.) 
aşezarea s-a întins spre nord incluzând locuinţe de tip semibordei, precum şi un atelier metalurgic. În ultima 
fază (sec. I a.Chr. - I p.Chr.), cea de maximă înflorire, aşezarea înconjoară întreg dealul. Alături de locuinţe 
semiîngropate, apar acum şi locuinţe de suprafaţă, unele aşezate pe terase artificiale, amenajate pe coastele 
mai line ale dealului; până la ora actuală au putut fi depistate trei "etaje" de terase. Indiferent de tipul 
locuinţelor, ele au avut, fără excepţie, doar o singură încăpere, mai mică în cazul bordeielor (media 2,50 x 3 
m) şi mai mare în cazul locuinţelor de suprafaţă (medie 2,90 x 3,40 m). Podele lutuite şi vetre de foc au fost 
descoperite doar în locuinţele semiîngropate şi de suprafaţă, la fel şi fragmente ale pereţilor de chirpic. V 

Materialul descoperit în interiorul locuinţelor constă, aproape exclusiv, din fragmente ceramice; 80 % 
din acestea sunt lucrate cu mâna, iar 70 % din întreaga cantitate reprezintă ceramică de uz comun, cca. 15 
% sunt fructiere. Piesele de metal sunt relativ puţine şi provin din atelierul metalurgic (lupe, unelte), dar şi 
locuinţe (unelte, arme, obiecdte de podoabă), majoritatea provin, sub aspect cronologic, din fazele III şi li. \.._,,. 

120. SIBIU, jud. Sibiu; Petre Munteanu Beşliu, Muzeul Brukenthal V 
A. CENTRU ISTORIC V 

Începând cu luna mai a anului 1994, străzile şi pieţele oraşului Sibiu au fost răscolite de săpăturile 
Marc-Telecomului, firma specializată în introducerea noului sistem de cabluri telefonice. În virtutea 
contractului încheiat de Muzeul Brukenthal cu Rompost-Telecom am asigurat asistenţa arheologică de 
specialitate şi , profitând de o situaţie favorabilă am efectuat săpături arheologice sistematice în câteva zone 
afectate de acţiunea intempestivă a Marc-Telecomului. V 
PIAJA-HUET. Săpătura arheologică din Piaţa Huet a fost sponsorizată de Biserica Evanghelică şi Biroul de 
Arhitectură Fabini, interesaţi în a identifica urmele basilicii romane, anterioare actualei biserici lutherane. 
Cercetarea arheologică s-a limitat la două secţiuni şi o casetă, informaţiile fiind însă relevante. V 

Săpătura arheologică a dezvelit o fundaţie alcătuită din bolovani mari de râu prinşi cu mortar. Zidul, 
aflat în plan cu actuala biserică a intersectat cimitirul comunităţii săseşti. Cu toate că cercetarea se află la 
începutul ei, se poate acredita ipoteza existenţei unui proiect de mărire a corului de intenţia redimensionării 
edificiului începând cu deceniul al treilea al secolului al XV-iea. Săpătura arheologică a surprins limita de est 
a cimitirului. Mormintele suprapuse nu au păstrat piese de inventar fune~r. În solul galben (primul nivel de 
înmormântare) au fost practicate gropi cu nişă pentru aşezarea capului. v 
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Reţinem apoi informaţia că fundaţia corului bisericii din secolul al XIV-iea a suprapus morminte din 
cimitirul medieval.V 
PIAŢA MICĂ. La limita nord-estică a pieţei, lângă şi chiar în carosabil au fost suprinse structuri de zidărie. 
Zidul aflat în carosabil se compunea din pietre de râu, segmentul prezentând un "pinten" (contrafort ?). Cel 
aflat în paralel, la vest se compunea dintr-o structură de piatră (un singur rând) urmată de un arc de 
cărămidă. t/ 

În afara acestor săpături arheologice modeste, informaţii utile pentru cunoaşterea istoriei oraşului 
medieval Sibiu au fost obţinute din observaţiile făcute în urma săpăturilor mecanice. Chiar şi în condiţiile 
săpăturii mecanice au fost recuperate vase întregi datate în secolul al XVI-iea (din strada Felinarului), o 
monedă de la Carol, Robert de Anjou (din Piaţa Mică) fragmente di,ri tuburile de canalizare din lemn sau 
ceramică (străzile A. Iancu, Filarmonicii), un ancadrament din piatră. V 

Structuri de zidărie comparabile cu cele descoperite în Piaţa Mică au apărut şi în Pasajul Scărilor 
(lângă "Butoiul de Aur"), aparţinând, probabil, unor taluzuri ale drumurilor medievale. Este necesar ca aceste 
observ~ţii să )ie adâncite prin studii ample care să pună în lumină informaţiile obţinute cu ocazia săpăturilor 
mecanice. V 

Alte sondaje arheolo~ţce au fost efectuate la solicitarea unor instituţii locale în Piaţa Mică 12, 
str.Movilei 6 şi Parcul Astra. V • 

În subsolul casei cu nr.12 din Piaţa Mică au fost observate urmele unor şanţuri. Unul dintre ele păstra 
în stratul de depunere fragmente ceramice medievale specifice sec9lelor XII-XV, o monedă de la Bela al IV
iea. Subsolul a păstrat urmele unui sistem de drenare al fundaţiilor. \) 

Segmente ale fundaţiilor zidului de incintă medieval au fost sJprinse de săpăturile mecanice efectuate 
la limita Parcului Astra şi în curtea clădirii cu nr.6 de pe str.Movilei. 

B. PALATUL BRUKENTHAL ✓ 

Proiectul de amenajare al curţilor Palatului Brukenthal din Sibiu, construcţie ce adăposteşte astăzi 
Galeria de Artă Brukenthal şi Biblioteca Brukenthal, a impus efectuarea unor săpături arheologice pentru 
eliberarea terenului de sarcina istorică. Având în motivaţia cercetării importanţa clădirii şi ocazia unică a 
efectuării ei, am extins aria investigată dincolo de spaţiul afectat de lucrările de amenajare. A putut astfel să 
fie cercetată o suprafaţă ce reprez)ntă 26 % din totalul spaţiului ocupat de cele două curţi interioare, culoarul 
de trecere fiind săpat exhaustiv. \j 

Rezultatele cercetării arheologice justifică efortul financiar suportat de Muzeul Brukenthal şi, într-o 
măsură simbolică, de sponsori. Săpătura arheologică a dus la descoperirea unor consistente urme de cultură 
medievală aparţinînd etapelor de locuire ale oraşului medieval.J 

Primului nivel de locuire încadrat cronologic în secolele XII-XV îi corespunde un nivel stratigrafic 
marcat de humusul medieval, de locuinţe sau amenajări din lemn şi pietre. ln prima curte a Palatului 
Brukenthal a fost dezvelită podeaua unei construcţii de plan longitudinal, amenajată din bârne masive de 
stejar. Perimetrul podelei a fost delimitat de stâlpi vertical ce susţineau elevaţia întărită cu scânduri. Planul, 
dimensiunile, natura solului, modul de dispunere a bârnelor orizontale, oasele găsite în apropiere sunt tot 
atâtea argumente pentru identificarea construaţiei cu un grajd ce adăpostea animale mici. La sud au apărut 
aliniamente din stâlpi verticali de grosime diferită, dispuşi pe o linie longitudinală a curţii Palatului Brukenthal. 
Mai la sud, în aceaşi zonă, săpătura arheologică a dezvelit o altă structură din · lemn, o reţea de crengi, 
scânduri şi stâlpi subţiri. J 

Amenajările din lemn s-au păstrat în mediul umed al solului, ceea ce a permis transferul spre 
laboratorul de specialitate din cadrul Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale Astra. V 

Nivelului superior îi aparţin substrucţii din piatră, pietre şi cărămizi (în ambele cazuri fundaţiile sunt 
superficial adâncite) sau numai diJ1 căr;1rnidă. Construcţiile astfel fundate au fost demolate, lăsând terenul 
liber actualului Palat Brukenthal. V 

În cele două etape, distincte prin materialul de construcţie şi nivel stratigrafic, sunt evidenţiate urmele 
unor reparaţii sau transformări ale planului. Aliniamentele din lemn au fost ridicate în momente deosebite, iar 
planul construcţiei longitudinale din lemn a suferit modificări. Mai dificil este de desluşit planul şi etapele de 
construcţie ale clădirilor ce au premers momentul ridicării Palatului Brukenthal. Materialul arheologic se 
compuJ' din fragmente ceramice specifice secolelor XII-XV, vase întregi sau întregibile din secolele XVIII
XIX. 

1psind elementele spectaculoase, apreciem cantitatea şi diversitatea materialului ceramic şi din sticlă 
ceea ce permite lărgirea cunoştinţelor despre ceramica medievală şi formele derivate în perioada modernă. 
Reunind concluziile degajate din investiţia arheologică şi documentară, satisfacţia finală reţultă din 
exploatarea unei posibilităţi de cercetare oferită de proiectul de amenajare al Palatului Brukenth8V 

C. BISERICA AZILULUI V 

Din cauza fondurilor alocate săpătura arheologică ini~ată în anul 1991 la Biserica Azilului nu a fost 
finalizată nici în anul 1994. În caseta practicată în colţul de sud-vest al navei au apărut funda~i care nu sunt 
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legate de incinta sacră ci de spaţiul aflat la sud. Încăperile din această parte, colţul de sud-vest al navei vor 
intra în proiectul viitoarei săpături arheologice. V · 

Secţiunea în cruce pe direcţia nord-sud a fost prelungită în exteriorul bisericii, la nord şi sud. În partea 
de nord au fost date la iveală fundaţiile unor construcţii adosate bisericii. Spaţiul restrâns în care s-a 
desfăşurat săpătura arheologică nu ne-a permis să conturăm planul încăperilor de la sud. Au putut fi însă 
observate două etape de construcţie, ultima etapă prezentând o desfăşurare mai amplă a planului. Au fost 
recuperate trei monede, cea mai veche emisă sub autoritatea lui Ludovico de Teck (1418-1439). Anexele 
amintite au suprapus cimitirul aşezământului spitalicesc. Primul nivel de înmormântare a intersectat un pavaj 
amenajat din mortar marcat de urmele unui incendiu. În ambele secţiuni descrise, la nivelul medieval a apărut 
în perimetrul şanţurilor apă. V 

Aceeaşi secţiune a dat la iveală în partea de sud, urmele căii de acces ce ocolea biserica urmând linia 
zidului de incintă. În cursul acestei campanii au fost degajate nivelele de depuneri din sacristie, fiind dezvelite 
trei nivele de pavaje suprapuse. Pavajele superioare au fost alcătuite din câte două rânduri de cărămidă. La 
nivelul pavajului inferior a apărut o fundaţie din piatră. A fost suprins colţul fundaţiei unei clădiri mai vechi 
decât biserica, clădire ce se extindea la est, în afara spaţiului actualului edificiu. Şi în acest loc a izvorât apă. 
Construcţia cu fundaţii din piatră aparţinea clădirilor pe care în 1292 le-au primit călugării Sfântului Spirit 
pentru a organiza (reorganiza) un spital. Săpăturile arheologice pun în evidenţă vechimea şi importanţa 
aşezământului spitalicesc ce dăinuieşte de 700 de ani, atrag atenţia asupra stării de degradare a 
monumentului folosit în ultima sută de ani drept magazie. Ca şi zidul cetăţii de la sud, elevaţia şubredă a 
bisericii riscă să se prăbuşească. V 

121. SIGHIŞOARA, ~RTIERUL VIILOR", jud. Mureş; Radu Harhoiu, Institutul de Arheologie "Vasile 
Pârvan" Bucureşti ; Nikolaus Boroffka, Institut fur Ur- und Fruhgeschichte der Freien Universitat Berlin; Rodica 
Medinceanu, M. N. I. R.; Antal L:.ukacs, Daniel Harhoiu, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti 

Rezultatele cercetărilor se concretizează în dezvelirea unor importante complexe din epoca bronzului 
şi a Hallstattului şi apoi din epoca postromană şi medieval timpurie. Astfel se pot menţiona: 

1. Locuinţe, vetre şi gropi ale culturii Noua, conţinând un bogat şi variat material ceramic şi osteologic. 
2. Locuinte, vetre şi gropi aparţinând primei epoci a fierului, conţinând de asemenea un bogat şi variat 

material ceramic. 
3. Morminte din epoca postromană: un mormânt de incineraţie în urnă carpic, două morminte de 

înhumaţie de la sfârşitul secolului al III-iea şi prima jumătate a secolului al IV-iea cu inventar, un mormânt 
jefuit din secolul al IV-iea. 

4. Morminte din secolul al XII-iea: şapte morminte de înhumaţie cu groapă rectangulară cu colţurile 
rotunjite (dintre care unul triplu) şi două cu nişă la cap. 

122. SIRET, jud. Suceava J 
"DEALUL RUINA", Mircea Ignat, Facultatea de Istorie Suceava; Ion Mareş, Muzeul Bucovinei 

Săpăturile arheologice au continuat pe cele iniţiate în anul 1992, care au precizat existenţa unei întinse 
aşezări din Hallstatt-ul timpuriu. Aceste investigaţii s-au extins în anul 1994 pe o suprafaţă de aproximativ 
437 mp. Au fost practicate două secţiuni (S 11, cu o lungime de 150 m şi o lăţime de 1,50 m şi S 111, cu o 
lungime de 84 m şi o lăţime de 1,50 m şi cinci casete cu dimensiuni variabile. Important este faptul că în S li 
au fost surprinse elementele de fortificaţie, constând din şanţ (cu o lărgime la gură de aproximativ 9 m) şi val 
adiacent (cu o lăţime de 22 m), placat la baza dinspre şanţ cu lespezi mari de piatră, iar pe coamă fiind 
vizibile urmele palisadei. Materialul arheologic găsit în umplutura şanţului ca şi valul de apărare 
documentează că fortificaţia a fost contemporană aşezării hallstattiene timpurii. Observaţiile de teren arată că 
această fortificaţie închide o suprafaţă de câteva zeci de hectare. V 

Săpăturile au surprins trei locuinţe de suprafaţă, din care una a fost cercetată integral (L3) aici fiind 
descoperită o cantitate apreciabilă de ceramică hallstattiană timpurie (Gava-Holigrady), câteva figurine 
zoomorfe şi vase miniaturale. Toate acestea, ca şi observaţiile de teren, dovedesc existenţa pe această 
înălţime a unei locuiri intense şi bogate care se datează în Hallstatt-ul timpuriu. Pe latura de nord a aşezării 
exisj urme de locuire din cultura Cucuteni, faza B, identificate prin cercetările de suprafaţă. V 

0\ BISERICA "SF. TREIME", Victor Spinei, Institutul de Arheologie laşi; Elena Gherman, Muzeul de 
lstori~şi 

Coordonatorii săpăturilor şi-au propus să continue cercetările din 1992 şi 1993, pentru a obţine date 
cât mai cuprinzătoare în legătură cu etapele constructive ale binecunoscutului lăcaş de cult, "Sfânta Treime", 
precum şi cu complexele de locuire din preajma sa. În acest scop, cercetările au vizat trei sectoare: 1 - zona 
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bisericii· şi a cimitirului adiacent; 2 - zona livezii din partea de sud-est a lăcaşului; 3 - zona cu teren agricol 
situat îr,tre pârâul Cacaina şi biserică, de la nord şi nord-vest de aceasta .✓ 

ln cel dintâi sector au fost trasate trei secţiuni perpendiculare pe zidurile lăcaşului, care din păcate, nu 
au furnizat elemente precise în legătură cu momentul construcţiei sale, întrucât sub zidirile efectuate cu 
prilejul lucrărilor de restaurare din 1937-1940 au distrus depunerile stratigrafice originale. Secţiunile amintite 
au interceptat însă un mare număr de morminte datate de-a lungul a patru secple. Câteva dintre ele 
conţineau ca piese de inventar obiecte de podoabă şi monede din aramă şi argint. v 

În celelalte două sectoare, aflate în imediata vecinătate a celui dintâi, au fost descoperite 11 locuinţe 
de suprafaţă sau uşor adâncite, o fântână şi patru gropi din secolele XIV-XVII şi o locuinţă din epoca fierului. 
Complexele de locuire medievale cuprindeau un numeros şi variat material ceramic şi feros, care oferă 
sugestii rrlevante referitoare la ocupaţiile şi direcţiile raporturilor comerciale ale comunităţilor urbane din 
Siret. V 

123. SUCEAG!ud. Cluj; Coriolan Opreanu, lnsmutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca; Sorin Cociş, 
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei 

S-au continuat săpăturile în punctul "Oradba" din hotarul Suceagului. S-a cercetat o terasă , aflată la 
circa 100 metri mai jos, pe pantă, faţă de zona cercetată întrţ 1991-1993, unde s-a trasat o secţiune lungă de 
30 metri, în jurul căreia au fost apoi dezvelite 7 suprafeţe. J 

1. Aşezarea din secolele III-V se întinde şi în această zonă. Am surprins peste tot în săpături nivelul 
roman, fără a se contura însă structuri constructive clare şi consistente. Probabil, ele au fost în mare parte 
dezafectate şi materialul de construcţie reutilizat de locuirile ulterioare. Multe piese metalice mărunte, 
ceramică, cărămizi şi elemente arhitectonice romane au fost descoperite în nivelele superioare, fără a putea 
fi considerate în totalitate drept materiale reziduale. A fost apoi identificat acelaşi strat de locuire, având până 
la 0,30 m grosime şi foarte bogat în material arheologic, datat în săpăturile anterioare în secolele IV-V. Am 
surprins cu certitudine conturul unei locuinţe îngropate şi am identificat altele de suprafaţă cu podele de lut şi 
vetre. În acest interval cronologic au existat, se pare, mai multe etape de locuire, fără a putea fi sesizate 
stratigrafic întreruperi de locuire. Una dintre aceste etape poate fi încadrată spre mijlocul secolului IV, pe 
baza ceramicii şi a unui pieptene de os cu un singur rând de dinţi şi mânerul complet boltit, descoperit în 
locuinţa adâncită. Cea mai târzie etapă, databilă spre mijlocul secolului V (sau chiar mai târziu), este 
reprezentată de un cuptor de ars ceramică. Acesta este de tipul cu perete median şi stratigrafic şi am constat 
că groapa în care a fost construit pornea de la nivelul superior al stratului datat în secolele IV-V. Datarea 
târzie a acestei etape este asigurată şi de alte pise g~ite în săpătură la acelaşi nivel, cum ar fi: o fibulă mare 
de fier, un capăt de curea, piepteni de os bilaterali. ✓ 

2. Aşezarea din secolele VII-IX. Identificarea ei reprezintă o noutate adusă de săpăturile din 1994. 
Locuirea din secolele VII-IX suprapune nivelele anterioare. O locuinţă de suprafaţă cu ceramică databilă în 
secolele VII-VIII a fost amenajată chiar deasupra cuptorului descris anterior, utilizând peretele său median, ce 
rămăsese intact. O locuinţă situată în apropiere a fost datată printr-un cercel de argint cu pandantiv stelat în 
secolul VII. A fost de asemenea, dezvelit un cuptor-pietrar amenajat cu lespezi de calcar şi bolovani de râu 
situat, probabil, în colţul unei locuinţe de suprafaţă ce urmează să fie cercetată în anul 1995. O analiză 
sumară a ceramicii lucrată atât cu roata rapidă, cât şi cu cea lentă, precum şi a celei lucrată cu mâna, pare 
să indice o prelungire a locuirii c"fl uţin până în secolul IX. Ar trebui remarcată, de asemenea, reutilizarea în 
secolele VII-IX a materialelor de c nstrucţie şi a obiectelor mărunte romane, găsite la faţa locului, ori adunate 
dintr-o necropolă din apropiere. 

124. SUCEAVA, MIRĂUŢJ"BISERICA SF. GHEORGHE", jud. Suceava; Mircea D. Matei, Institutul de 
Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti; Paraschiva-Victoria Batariuc, Muzeul Naţional al Bucovinei Suceava; 
Gh. Sion, Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Naţional 

Lucrările de consolidare la biserica "Mirăuţi" din Suceava fiind în plină desfăşurare, în anul 1994 nu s
au putut relua cercetările în interiorul bisericii. În consecinţă, săpăturile arheologice din acest an s-au limitat la 
completarea datelor referitoare la perimetrul din jurul bisericii şi, concomitent, la obţinerea unor noi informaţii 
privind siste,mµI de fundare a absidei laterale de nord a bisericii, a cărui cercetare fusese doar parţială în anul 
precedent. V 

Cercetarea din jurul bisericii s-a impus ca o necesitate de prim ordin, datorită faptului că atât săpăturile 
efectuate de colectivul Adrian Bătrâna - Lia Bătrâna (1975), cât şi de noi au semnalat - pe laturile de sud şi 
de nord ale bisericii - numai existenţa unei necropole medievale, fără să se fi consemnat şi urme ale unor 
construcţii, care să poată fi legate de perioada în care biserica "Mirăuţi" a fost sediul Mitropoliei Moldovei. 
Pentru descoperirea unor astfel de urme, s-a impus efectuarea unei cercetări pe latura de est a bisericii, în 
spa~ul dintre absida altarului şi casa parohială actuală. În acest scop, s-a deschis o sec~une (S I A), cu 
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lungimea de 31,50 m şi lăţimea de 1,50 m, în cuprinsul căreia s-au descoperit numai morminte de înhumaţie, 
aflate în stări diferite de conseNare, dar nu s-au identificat resturi ale unor constructii.~ 

În total, s-au descoperit şi cercetat 17 schelete (numerotate M 8-M 25, î~ continuarea numerotării 
mormintelor descoperite în anii 1992-1993), cea mai mare parte a acestora conseNându-se în condiţii relativ 
bune. Datorită pantei şi erodării terenului din jurul bisericii (vizibile mai ales în zona dintre absida altarului şi 
casa parohială). Scheletele se aflau la adâncimi variind între 0,30-1,05 m., cele mai mici adâncimi aflându-se 
în apropierea casei parohiale. v 

Cea mai mare parte din morminte a fost lipsită de inventar, iar în cele patru morminte în care 
s-au aflat unele piese, acestea din urmă erau reprezentate de nasturi metalici globulari (uneori numai 
fragmente), singura piesă importantă fiind descoperită în M 17 (un inel de bronz, care poartă pe chaton 
semne greu descifrabile). ~ 

Cea de-a doua săpătură s-a efectuat prin deschiderea casetei J, care cuprinde jumătate din absida 
laterală de nord a bisericii (în continuarea cas. I, din anul 1993) şi o parte din contrafortul de la est de absidă 
(caseta J are dimensiunile 3,85 x 1,25 m). Principalul rezultat obţinut în această casetă a constat în 
obseNaţia că elevaţia absidei altarului (în jumătatea de est a acesteia) depăşeşte (în exterior) conturul 
fundaţiei, în colţul de nord-est al arcului absidei diferenţa între fundaţie şi elevaţie ajungând la circa 0,25 m. 
Situaţia semnalată este inversă raportului dintre fundaţia şi elevaţia absidei în colţul opus, unde elevaţia era 
retrasă faţă de fundaţie cu circa 0,30 m., ceea ce evidenţiază dificultăţile pe care le-au întâmpinat 
constructorii bisericii din secolul al XVII-iea, în suprapunerea planimetrică a acesteia peste constructia din 
secolul al XIV-iea. În plus, săpătura din cas. J a permis să se constate că, la est de absida laterală cer~etată, 
biserica din sec. XVII avea o fundaţie proprie~es ul de solidă, situaţie impusă de faptul că, la est de absidele 
laterale, construcţia nouă nu a mai putut folosi f ciaţiile celei precedente, lungimea bisericii din sec. XVII fiind 

·mai mare decât cea a bisericii din sec. XIV. 
În completare, facem pr~cizarea că, adâncită până sub talpa fundaţiei bisericii actuale (s-a atins cota 

de -1,80 m faţă de pavimentul de lespezi actual din jurul bisericii), săpătura a prilejuit descoperirea a nu mai 
puţin de 8 fragmente de cranii, aparţinând unor morminte deranjat~ de şanţul de fundaţie , morminte din care 
proveneau şi alte fragmente de oase, toate în stare fragmentară. ✓ 

125. SUCIDAVA-CELEli. Olt; C. Toropu, P. Gherghe., Universitatea Craiova; FI. Bâciu, Muzeul de 
Arheologie şi Etnografie Corabia 

Săpăturile arheologice la Sucidava-Celei s-au efectuat numai în cetatea romano-bizantină, la turnul 
exterior A din colţul SV al fortificaţiei. \/ 

A fost efectuată o secţiune arheologică numită S 1/1991 SE, orientată N-S, plasată în partea de SE a 
fortificaţiei, paralelă cu secţiunile din campaniile anterioare. Se află la o distanţă de 36,60 m spre V de turnul 
interior K, traversează întreaga fortificaţie de la N spre S, are o lungime de 56 m şi o lăţime de 3,50 m. Turnul 
A este în formă de sector de cerc, cu laturile de N şi E drepte şi cu cea de S curbă. Fiind construit în pantă 
înclinată spre S-V, zidurile de N şi E au fost construite în trepte care coboară spre zidul curb. Turnul a fost 
construit odată cu incinta exterioară, probabil după anul 324. Nu se '1ese" cu incinta. lni~al însă "se lega" de 
zidul exterior de apărare. La un moment dat, probabil, în anul 447, turnul a fost distrus. ln perioada 498-535 
turnul a fost refăcut pe vechile temelii şi, concomitent, în interior, aproximativ în centrul acestuia a fost 
construit un pilon de zidă_!;ie care susţinea "podul" turnului. În interior, turnul a fost tencuit cu tencuială d_e 
culoare albă şi neagră. V 

Dimensiunile turnului A sunt următoarele: Zidul drept de E este lung de 17,75 m şi gros de circa 2,40 
m. Zidul curb dinspre S este lung de circa 25 m, iar înălţimea variază între 3,50 m la bază şi 3,20 m la 
suprafaţă. Zidul drept de N are lungimea de 13,50 m. Grosimea variază. Iniţial a fost gros de circa 2, 75-2,80 
m şi după distrugerea din sec. V a fost refăcut la lăţimea de 1,90-2,75 m. Pilonul central, de formă patrulateră 
neregulată, are dimensiunile de 1,90 x 1,85 x 1,55 m. Turnul a fost distrus, definitiv, odată cu întreaga cetate, 
în jurul anului 600 şi n-a mai fost refăcut. Între anii 1993-1994 în S 1/1991 - SE au fost obţinute următoarele 
rezultate mai importante: în cel mai vechi. nivel au fost descoperite 13 gropi dintre care două gropi de par 
(nr.2 şi 3) şi unsprezece gropi menajere (nr. 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 şi 22). Gropile menajere au 
forma de butoi sau bitronconică şi conţin cărbune, cenuşă, resturi menajere, chirpici şi fragmente de 
ceramică geto-dacică lucrată cu mâna şi la roată. Nivelul datează din perioada sec. IV/111-11/1 a.Chr. Deasupra 
acestuia se află un alt nivel geto-dacic, în care au fost identificate 15 locuinţe de suprafaţă, prevăzute cu câte 
o vatră (nr. 5, 6, 13, 15, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32 şi 33), precum şi două gropi menajere (nr. 11 şi 

12); datează din sec. I a.Chr. - I p.Chr. Cel de-al doilea nivel geto-dacic a fost suprapus de un nivel roman 
târziu (nr.I) în care au fost identificate două încăperi de la barăcile-locuinţe construite la interior, de-a lungul 
incintei interioare de apărare, un pilon de zidărie constantinian, treisprezece locuinţe cu temeliile din piatră şi 
pardos,ală din cărămizi (nr. 4, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25 şi 29) şi patru gropi menajere (nr. 5, 6, 7 

şi8). V ✓ 
Nivelul datează din perioada, circa, 267/275-364/365. V 
Deasupra acestui nivel se află un strat de nivelare efectuat pe la circa 368-369 
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Deasupra acestui strat de nivelare a fost identificat un al doilea nivel roman târziu în care se aflau două 
locuinţe de suprafaţă (nr. 3 şi 19), una groapă (nr.9) şi temelia unui zid de piatră orientat NE-SV. În sectiune, 
acesta era lung de 1,0(Ym şi lat de 0,70 m. Extremitatea sud-vestică este ruptă din antichitate. Dat~ază, 
circa, 367/9-377/382. V 

Deasupra celui de-al doilea nivel roman târziu se află un nivel de locuire paleobizantină în care se afla: 
o locuinţă de suprafaţă (nr.2) şi o groapă menajeră (nr.10). Acest nivel datează din sec. V-VI (circa 498/535-
600). Nivelul paleobizantin este perforat de o groapă menajeră din sec. circa, XIII-XIV. Deasupra acestei 
gropi a fost cercetată o locuinţă (nr.1) cu pereţii din lemn datând din sec. XV-XVI. În sfârşit, cu acest prilej a 
fost secţionat un şanţ de apărare medieval, din sec. XVI-XVII, cunoscut şi din săpăturile anterioare. În stratul 
de nivelare aflat deasupra primului nivel roman târziu, datat în sec. IV au f9st descoperite două fibule din 
argint de tip "gotic" şi o monedă din aur emisă în vremea lui Constantinus I. J 

Cele două fibule au o mare valoare intrinsecă, artistică şi istorică. 1 ). Una dintre fibule, cu corpul din 
argint, are lungimea de circa 28 cm. La resort are o placă semidiscoidală şi în partea opusă, la portagrafă, o 
placă romboidală. Arcul cu secţiunea în formă de poliedru este decorat pe "carenă" cu sârme din aur 
împletite. Deasupra şi dedesubtul arcului au fost aplicate pe fibulă, plăci din aur. În partea inferioară a plăcii 
semidiscoidale, deasupra arcului se află o placă din aur în formă de corn de lună, cu partea concavă spre arc 
(10,0 x 1,6 cm). Placa este decorată cu trei şiruri de "casete" (în total 13), în tehnica cabochon. În casete au 
fost fixate amaldine de culoare vişinie. Caseta central-superioară, din şirul exterior, este de formă ovoidală şi 
mai mare decât celelalte care sunt mai mici şi au forma circulară. l/ 

Placa de aur de sub arc, plasată pe placa romboidală este în forma literei U, cu partea concavă spre 
arc şi cu cea convexă în partea opusă (11,8 x 2, 1 cm). Această placă este decorată în tehnica cabochon cu 
două şiruri de "casete" circulare în care au fost fixate amaldine de culoare vişinie. 2). Cealaltă fibulă, din 
argint este lungă de 28,3 cm. La resort are o placă semidiscoidală, iar la portagrafă; o placă romboidală. 
Arcul, în formă de poliedru în secţiuoe, este decorat pe "carenă" cu sârme din aur împletite. Deasupra şi 
dedesubtul arcului se află plăci din aur de formă neregulată. Placa din aur de- deasupra arcului este în formă 
de corn de lună (9,8 x 3, 1 cm). A fost decorată în tehnica cabochon cu 11 "casete" circulare, plasate pe două 
şiruri, aproximativ paralele. În "casete" au fost fixate amaldine de culoare vişinie. Placa din aur, de sub arc, 
este în forma literei U (9,7 x 3,3 cm). Este decorată în tehnica cabochon cu 11 "casete" circulare plasate pe 
două şiruri paralele în care au fost fixate amaldine de culoare vişinie. La ambele fibule plăcile semidiscoidale 
au în partea central-superioară şi în părţile laterale câte un cap de pasăre răpitoare (în total sunt câte trei 
capete la fiecare piesă) . Capetele sunt poleite cu aur şi au o lungime de circa 3,3 cm. În locul ochilor se află 
orificii în care, iniţial - probabil - au fost fixate pietre. Plăcile din aur şi "casetele" sunt decorate, pe margine cu 
sârmă din aur în tehnica filigramului. Ambele' fibule au fost deteriorate la descoperire. Fibulele datează, cel 
târziu, din a doua jumătate a sec. al IV-iea. 0 

Datarea este asigurată, în primul rând, de stratul arheologic în care s-au găsit (a doua jumătate a sec. 
IV). Moneda constantiniană, din aur, descoperită în acelaşi strat, nu poate data dintr-o perioadă prea 
îndepărtată de domnia împăratului (sfârşeşte în anul 337). Deci şi moneda indică sec. al IV-iea. Tehnica 
decorării (cabochon cu amaldine) şi prezenţa capetelor de pasăre răpitoare îşi găsesc unele analogii în 
"Cloşca cu puii de aur" din tezaurul de la Pietroasele, datat în sec. IV). Mediul arheologic în care s-au găsit 
fibulele nu permit datarea lor mai târziu, în sec. al V-lea, aşa cum s-a sugerat pentru datarea tezaurului de la 
Pietroasele. \} 

Fibulele, probabil, au fost lucrate într-un atelier la origine greco-roman, aflat undeva în nordul Mării 
Negre sau în împrejurimi. La Sucidava au mai fost descoperite anticjtăţi "barbare" (sarmatice, vizigotice şi 
hunice) care au fost atribuite unor mercenari aflaţi în slujba Imperiului. 

Spre deosebire de acelea, având în vedere, mai ales marea valoare intrinsecă a fibulelor, credem că 
acestea nu au aparţinut unor goţi mercenari. Cel mai probabil acestea au aparţinut unor soldaţi romani, fiind 
capturate de la goţi (prăzi de război) în timpul războaielor din anii 323, 332 şi - poate - 364-365. Nu trebuie 
pierdut din vedere că la Sucidava, în epoca romană târzie s-a aflat continuu o garnizoană constituită din 
militari romani. Este greu de admis că un aristocrat sau un conducător got (în cazul de faţă vizigot) s-a înrolat 
ca mercenar în armata romană şi acela să fie proprietari fibulelor. Greutatea totală a fibulelor este 734,5 gr.; o 
fibulă cântăreşte 359,3 gr. şi - respectiv - 375,2 gr. În nivelurile cercetate au fost descoperite diferite 
antichităţi, începând de la materiale de construcţie şi ceramică, până la inscripţii tegulare şi monede. Pentru 
prima dată la Sucidava şi, totodată, la nordul Dunării a fost descoperită o ţiglă fragmentară cu inscripţia 
[P(raefectus) L(egionis) V M(acedonicae)] [Val(eriana)]. Asemenea inscripţii au fost descoperite pe malul 
drept al Dunării, în Bulgaria. În S 1/1991 SE au fost descoperite 35 monede, dintre care patru au fost distruse. 
Pe şantier au putut fi datate cu oarecare probabilitate următoarele piese: 3 AE sec. III e.n.; 1 AE Gordian III 
(238-244); 1 AE epocă constantiniană; 1 AE Galerius (305-311 ); 1 AU Constantinus (306-337), piesă 
menţionată deja; 1 AE Constantius (324/326-361 ); 1 AU Theodosius I (379-395); 1 AE sec. V-VI; 1 AR sec.V
VI şi 1 AE Justin şi Sofia (565-578) şi 1 AE, schifată, bizantină, ilizibilă ajunsă aici probabil întâmplător. 
Celelalte monede din AE, datează, în majoritatea lor, din sec. IV sau sec. IV-V. Al treilea nivel roman târziu 
(383-447), cercetat în alte campanii de săpături nu a fost identificat în S 1/1991 SE. Spre V de S 1/1991 SE, 
paralel cu această secţiune, la o distanţă de 22,20 m a fost trasată o secţiune, în afara şanţului medieval. 
Noua sec~une, lungă de 20,50 m şi lată de 2,00 m este, aproximativ, perpendiculară pe zidul de incintă, la o 
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distanţă de 10,20 m de acesta. A fost numită S 1/1994. În această secţiune, a fost săpat numai solul vegetal 
şi un strat de pământ aruncat din săpăturile mai vechi efectuate pe lângă zidurile de i ncintă. l--

126. ŞEMLAC~ Arad; Florin Gogâltan, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca Z,.,, } 
A 7 ,to3 ~xi~ 
ln anul 1943, D. Popescu făcea cercetări într-o aşezare aflată la 3 km de localitatea , de a 

identificat un important sit aparţinând bronzului timpuriu. Stratigrafia, de circa 3 m, ca şi interesantul, dar 
puţinul material ceramic publicat, ne-a determinat să reluăm cercetările în acest obiectiv.v 

După identificarea sa, în anul 1994 am efectuat un mic sondaj pentru a ne lămuri asupra stratigrafiei , 
ca şi a culturii căreia îi poate aparţine aşezarea . Astfel, în partea cea mai înaltă a sitului a fost practicată o 
secţiune de 10 x 2 m, săpându-se până la adâncimea de 2,70 m. L,,/ 

Stratigrafia în zona cercetată se prezintă în felul următor: după humusul actual urmează un nivel 
cenuşiu-deschis cu o grosime de circa 30 cm, încadrabil pe baza materialului ceramic în sec. XII-XIII. Între 
acest nivel şi cel de bronz timpuriu a fost pus în evidenţă un nivel cenuşiu închis cu o grosime de circa 50 
cm, în care s-au aflat câteva cioburi de sec. XII-XIII şi mai multe oase de animale mari. Cel mai consistent 
nivel de cultură aparţine bronzului timpuriu. Acesta are o culoare cenuşiu gălbuie în zona locuinţelor şi 
cenuşiu mai închis în afara lor. Grosimea nivelului în zona cercetată este de 1,25 - 1,30 m. Sub acest nivel 
apare un lut maroni':) , steril din punct de vedere arheologic. V 

Complexele. ln primul nivel de cultură a apărut o podină subţire din lut nears, dar nu se poate preciza 
dacă aparţine unei locuinţe de suprafaţă sau unei alte amenajări gospodăreşti. În nivelul de epoca bronzului 
s-a surprins o succesiune de şase podini. Pe profilul de vest, cel care a fost desenat, se pot vedea doar cinci 
· podini. Interesante sunt datele care au fost obţinute cu privire la modul de construcţie a locuinţelor. Astfel , cu 
siguranţă, cel puţin în zona cerţetată , ele aveau acoperişul din stuf sau paie, fapt sugerat de stratul subţire 
de cenuşă aflat deasupra primei podini. De asemene·a, pereţii aveau o structură din nuiele şi stuf, capabilă să 
susţină un acoperiş uşor. Faptul este demonstrat atât de lipsa gropilor de par, cât şi a chirpicului. O altă 
dovadă că această suprastructură era astfel construită, este podina sumar arsă, datorită inexistenţei unei 
combustii puternice. Înainte de realizarea podinii din lut bătut, se amenaja o infrastructură din oase şi 
ceramică bine tasate. Sub una din podini (cea mai groasă), s-a g~it o ofrandă de construcţie (Bauopfer), 
constând dintr-un craniu fără maxilar şi alte două calote craniene.V 

În ceea ce priveşte încadrarea cronologică, numerosul material ceramic, bine stratigrafiat datorită 
podinilor, ne sugerează apartenenţa aşezării la fazele timpurii ale culturii Mureş. 

127. ŞIMLEU Sl~ NIEI, jud. Sălaj &Tiil cl:J, f .JV(l,l 

I. "CETATE". Mircea Rusu, Horea Pop, lnst. de Arheologie şi Istoria Artei , Cluj-Napoca; Ioan Bejinariu, 
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă , Zalău L--

Situat la extremitatea sudică a Măgurii Şimleului, punctul "Cetate" este un mamelon cu altitudine 
maximă de 270 m, legat de restul Măgurii printr-o şa lungă de cca. 100 m, lată de 30 m. Punctul amintit a 
beneficiat de recente investigaţii arheologice sistematice ( 1992-1994) care au îmbogăţit substanţial imaginea 
despre situl cunoscut până nu demult doar din cercetări arheologice de suprafaţă. Campania anului 1994, 
desfăşurată în perioada 28.03-16.04. a vizat cercetarea sistematică a şeii de legătură amintite. În acest sens 
a fost trasată o secţiune magistrală S1 (1,5x74 m) orientată aprox. N-S. Secţiunea S2 paralelă cu S1 la 1 m 
vest de aceasta are lungimea de 39 m şi lăţimea de 2 m şi a fost trasată începând cu m 36 al secţiunii S1 . 
Ambele secţiuni au căutat să verifice situaţia existentă pe şaua de legătură ăn spatele valurilor de pământ şi 
a şanţurilor identificate în S1. v 

Secţiunea S3 (1 x11 m) perpendiculară pe S1, dispusă la vest de aceasta în dreptul m 7 şi 8 a sondat o 
terasă cu dimensiunile 20x16 m realizată mai ales în epoca modernă, această amenajare antrenând 
ceramică Wietenberg din complexe distruse. Secţiunea S4 perpendiculară pe S2, dispusă la vest de aceasta 
în dreptul m 55-56 la 5 m de S2 a sondat o terasă semicirculară cu L=24 şi 1=1 O m situată la o altitudine mai 
joasă decât şaua la care a fost racordată. L------' A 

Secţiunea S5 a fost practicată paralel cu C1/92 şi are L=7 şi 1=2 m. ln această secţiune a fost surprins 
singurul complex preistoric nederanjat, şi anume o groapă (G 19) aparţinând culturii Baden cu 2-3 vase 
întregibile şi oase de animale pe fund. În scopul golirii unor complexe au fost trasate trei casete. C1 şi C2 
între S1 şi S4, în dreptul m 52-60 având lăţimea de 5 m., au vizat cercetarea unei amenajări de tip şopron 
care proteja un număr de gropi (G 12, G 15, G 20-22). C 3 (1x2 m) trasată în dreptul m 15,5-17,5 de pe S1 a 
căutat să completeze imaginea fortificaţiei exterioare de pe şa. În urma acestei campanii au fost cercetaţi 260 
mp. Au fost descoperite 1 O gropi Latene D şi una aparţinând culturii Baden. Aceste complexe au servit 
cândva depozitării proviziilor, deteriorându-se treptat s-au transformat în simple gropi menajere în care au 
fost descoperite oase de animale, ceramică fragmentară sau întregibilă, zgură de fier, fragmente creuzete, 
cuţi, cuie, chirpici , lipitură de vatră etc. În secţiunea S4 a fost identificată o locuinţă dacică adâncită cca. 0,4 
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m (L2) cu lungimea, lăţimea sau diametrul de 5 m. Urmează ca în .1995 să fie cercetată integral. Amenajarea 
de tip şopron are un plan ~ular cu un acoperiş susţinut pe doi stâlpi diametral opuşi care se adâncesc în 
rocă (micaşist) 0,6 m. V _ 

Fortificaţia de pe şa a fost surprinsă între m 17-39 şi constă dintr-un şanţ exterior (m 10,5-12,5) adânc 
de 0,80 m având în spate un sistem de palisadă complexă realizată în cinci rânduri de palisade simple, 
lăţimea de bază a acestei amenajări fiind de 8 m, situată la 3,5 m de şanţul amintit (cu profil trapezoidal). La 2 
m în spatele acestei construcţii masive (prost fOnservată datorită arăturilor moderne) se află un al doilea şanţ 
lat de 3,5 m, adânc de 1,5 cu fundul albiat. ln spatele acestui şanţ la 7 m au fost identificate urmele unei 
palisade simple interioare. Numai în spatele acestor elemente de fortificaţie se găsesc complexele dacice 
amintite. Ambele fortificaţii au fost incendiate ca de altfel toată locuirea care nu este altceva decât a9"opola 
unei aşezări deschise situată la baza dealului, identificabilă cu Dacidava pomenită de Ptolomeu. V 

li. "CASTELUL BATHORY". Horea Pop, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca 

Obiectiv istorico-arheologic şi monument ansamblu de arhitectură de o deosebită importanţă şi valoare 
pentru istoria Transilvaniei şi cu atât mai mult pentru istoria Şimleului, castelul familiei Bathory, din centrul 
oraşului s-a bucurat de mult interes din partea specialiştilor sau a nespecialiştilor, toate cercetările 
rezumându-se la investigaţii de ordin documentar, arhivistic. V 

Rămasă în paragină de la ultimele incendieri din sec.XVII cetatea s-a bucurat de unele lucrări de 
restaurare-conservare executate înainte de primul război şi după cel de-al doliea lucrări care astăzi sunt mult 
depăşite de normele internaţionale privind restaurarea-conservarea monumentelor de arhitectura. 
Necesitatea reluării unor vaste acţiuni de protejare a acestui ansamblu arhitectonic s-a dovedit evidentă de 
mai niultă vreme însă greutăţilor de ordin financiar li s-au adăugat şi cele de ordin ştiinţifico-tehnic, în ţară 
existând o oareca~e ~nurie de spe9ialişti axaţi pe probleme care vizează epoca în care a fost construit 
castelul Bathory. V . · 

În baza avizului favorabil nr. 308/17 mai 1994, primit din partea Comisiei Zonale a Monumentelor, 
Ansamblurilor şi Siturilor Istorice au început primele cercetări arheologice la obiectivul amintit, mai precis la 
poarta castelului exterior. Acest prim pas a fost posibil datorită eforturilor locuitorilor oraşului, a Primăriei 
Şimleu, a Fundaţiei Bathory Istvan şi a Muzeului de Istorie şi Artă Zalău. Intenţia iniţială a fost aceea de a 
goli camerele laterale porţii castelului exterior de resturi menajere. J' 

Aceasta trebuiQ.să fie executată până la detectarea nivelului medieval de călcare în vederea studierii 
fundaţiilor, a structurii de rezistenţă în general a construcţiilor medievale Lucrările arheologice au demarat 
prin golirea camerei nordice, continuând apoi şi cu cercearea camerei sudice. Camera Nordică. În acest 
obiectiv s-a debutat cu golirea jumătăţii sudice. ln urma acestor săpături stratigrafia este următoarea 
(descrierea se face de sus în jos, deci de la nivele mai noi spre cele mai vechi, măsurătorile fiind efectuate de 
la nivelul de călcare din cameră înainte de golire): 1. Între - 0,0-1,8 m avem depuneri de sec. XX (moloz, 
ceramică, nisip, cărbune şi resturi menajere provenite de la restaurantul din apropiere) 2. La -1,8-2,0 m se 
află nivelul parterului porţi în care a fost amenajat un atelier de cizmărie la sfîrsitul secolului XIX ( datat cu 
monedă de la 1860, cel care a fost incendiat într-o împrejurare necunoscută). Parterul se află la -0,45-0,50 m 
faţă de asfaltul actual din poartă. 3. între 2,0-3,5 m se află umplutura subsolului porţii realizată în sec. XIX cu 
PĂMÂNT ŞI MATERIALE arheologice aduse din interiorul cetăţii. 4. între 3,5-4,10 ma fost indentificat un 
strat fin de pământ cu materiale arheologice medievale nederanjate dar rulate în evul mediu, situat pe fundul 
subsolului porţii. Acest strat conţine şi cărbune mărunt de la acoperişul şi structura de lemn a clădirii porţii. 
Camera sudică. Stratigrafia este următoarea deocamdată, fiindcă aici săpătura nu este încheiată pâmă la 
nivelul de bază al zidurilor. S-a început cu golirea jumătăţii estice a camerei: 1. Între -0,0-1,3 m avem 
umplutură de sec. XX (moloz, piatră, cărămidă, ceramică, resturi menajere etc.) 2. Între -1,3-1,5 m avem 
umplutura parterului amenajat la sfârşitul sec.XIX probabil tot ca cizmărie. 3. Între -1,5-2,3 m (deocamdată) 
este detectată umplutura subsolului săracă în materiale arheologice, realizată din sfărmătură de piatră şi 
pământ. Această umplutură bănuim că atinge adâncimea de -2,6 m. 4. În,r -2,6-3,2 m intuim nivelul de 
umplere medievală naturală a beciului, acesta fiind în medie adânc de 2 m. 

Concluzii 1. f.;,"'a aceslor investiga~; se poate ;"firma că în general nivelul medieval de călcare în 
cetate nu poate fi la mcime mai mare de 0,5-0,7 m. v 

2. Datorită so ului instabil în care a fost ridicată (este vorba de un con de dejecţie realizat de Valea 
Giorgăului), cetatea a avut fundaţii adîncii, chiar de 2 m adîncime, fundaţii care au servit şi la amenajearea 
unor beciuri. Baza fundaţiilor se găseşte la nivelulde călcare în beci. 

3. Datorită înălţimii mari a zidurilor porţii şi a masei mari de piatră zidită fundaţiile intră în sol 2 metri 
sub nivelul parterului de unde zidurile se îngroaşă în trepte ajungând ca în interior sa fie mai groase ca circa 
0,5 m faţă de zidurile superi~,re. Cu siguranţă că în exterior zidurile se îngroaşă cu mult mai mult pentru a 
rezista presiunii din interior. V. 

4. Pardoseala parterului a fost din scânduri de lemn sprijinite pe grinzi care s-au rezemat pe prima 
îngroşare amintită a zidului, constată la nivelul parterului porţii. 1 

Beciul nordic a fost compartimentat cu un zid pe care se sprijinea şi pardoseala din lemn a parteruluiY 
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5. La distrugerea finală a cetăţii structurile din lemn, ale tuturor nivelurilor au căzut la nivelul beciului 
realizându-se un strat gros de 60-70 cm de pământ fin cu puţine materiale arheologice. Acoperişul porţii se 
pare că a fost din lemn lipsind între descoperiri ţiglele din ceramică. 6. Beciul nu a avut o pardoseală din 
cărămidă sau piatră(eventual lemn). Pe fundul lui s-a găsit un strat de prundiş specific locului în care a fost 
ridicată cetatea (conul de dejecţie amintit). 

7. Materialele arheologice descoperite knt puţine: - ceramică medievală (fragmente de oale, pipe din 
lut şi cahle fragmentare) - fier: cuie, scoabe şi alte piese utilizate în construcţii foarte corodate însă. 

- mici fragmente din piese din bronz. /l-----' 
- elemente din piatră cioplită (gresie sau calcar) din ancadramentele ferestrelor sau uşilor, aflate în 

poziţie secundară. ~ 
- arme:un mâner de pumnal din fier cu terminaţie în corn de animal - o monedă din argint (heller) 

emisă în Boemia de regele Ferdinand I (1527-1564) care între 1551-1556 este şi voievod al Transilvaniei, 
moneda descoperită în umplutura medievală a beciului camerei nordice datează perfect ridicarea construcţiei 
sprijinind afirmaţie cercetătorilor care susţin că începutul construirii castelului exterior a fost în prima jumătate 
a sec. al -XVI-iea sau la mijlocul acestuia. L----

8. Au fost cercetate doar parţial cele două încăperi laterale porţii fiind excavaţi cca. 150 mc. din 200 
mc. câţi sunt estimaţi ca umplutură pentru cele două obiective. L----

111. OBSERVATOR; Ioan Bejinariu, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău; Horea Pop, lnsitutul de 
Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca V 

Cunoscut în literatura istorică de specialitate, datorită descoperirii în anul 1964 a unui tezaur de 
· monede de tip Dyrhachium-Apollonia, punctul "Observator" este amplasat pe platourile cele mai înalte ale 
Măgurii Şimleului, complex de dealuri situat la nord de oraşul Şimleu-Silvaniei. În urma unor recente cercetări 
de teren a fost identificată în acest punct, o fortificaţie hallstattiană de dimensiuni medii (1 O ha) cu un plan 
adoptat configuraţiei terenului, fortificaţie refolosită ulterior. Lămurirea cronologiei amenajărilor amintite, cât şi 
existenţa unui plan amplu de cercetare a aşezărilor şi fortificaJiilor de pe Măgura Şimleului au condus la 
debutul unei cercetări de lungă durată în punctul "Observator''. ln acest sens a fost trasată o magistrală S1 
orientată S-N cu L=120m., 1=2 m. care secţionează mai multe refolosiri ale fortificaţiei hallstattiene situate în 
interiorul acesteia, metrul 1 fiind dispus în punctul cel mai înalt al sitului. S2, 1 O x 2 m., orientată S-N a fost 
trasată paralel cu S 1 la 2 m., est, în dreptul metrilor 17-27 cu scopul de a verifica o posibilă cisternă, 
deranjată ulterior de căutătorii de comori. S3 (27 x 1,5 m., orientată aproximativ E-V) a fost trasată în scopul 
verificării elementelor de fortificaţie în zona S-SV a amenajării hallstattiene. 

Suprafaţa investigată a fost de 300 metri pătraţi. 

A. FORTIFICAŢIA ŞI LOCUIREA HALLSTATTIANĂ. Ioan Bejinariu ✓ 

În urma săpăturilor arheologice din august 1994 au fost detectate dovezi de locuire din epoca bronzului 
şi perioada hallstattiană. Ceramica de epoca bronzului a apărut doar în poziţie secundară: fie în complexe 
hallstattiene sau de epocă Latene, fie în nivelarea dacică. Cea mai mare parte a ceramicii de epoca bronzului 
a fost descoperită în S2/94 şi aparţine culturii Wietenberg (faza III) şi bronzului târziu (gr. Cenăluţ ?) . Alte 
materiale de epoca bronzului au apărut răzleţ în S1. În S3/94 nu au apărut astfel de materiale.~ 

Complexele hallstattiene au apărut în S1/94 (L 1 între metrii 103,5-108 şi G23 între metrii 119-120). L 1 
este de formă circulară, se adânceşte în steril cu 0,65 metrii de la nivelul antic de călcare. Locuinţa a fost 
cercetată parţial, diametrul măsurat pe fundul ei este de circa 3 m. În colţul NV al locuinţei a fost descoperit 
un schelet uman orientat SE-NV şi "aşezat" pe fundul locuinţei. Inventarul locuinţei este compus din ceramică 
fragmentară (tipuri preponderente·. vase-borcan de dimensiuni medii ornamentate cu brâu alveolar şi străchini 
puţin adânci cu buza invazată), fragmente de greutăţi pentru războiul de ţesut, oase de animale, bucăţi mari 
de chirpici cu urma lemnelor pe care au fost lipite, o râşniţă primitivă fe9,mentară, bucăţi de zgură şi un 
obiect de fier fără o destinaţie prea clară ca şi datarea încă nesigură. 

Groapa G23/94 (parţial săpată) s-a conturat la capătul secţiunii S1/94, la circa 0,45 m. de nivelul 
solului adâncindu-se până· la 1,40 m. faţă de nivelul actual de călcare. Conţine ceramică foarte fragmentară 
din epoca bronzului (mai puţină) şi Hallstatt (majoritară), chirpici, oase cu urme de ardere, cărbune. 

Secţiunea S3/94 a urmărit verificarea elementelor de fortificaţie pe un sector din zona S-SV a platoului. 
Între metrii O-7 au fost detectate elemnte de fortificare compuse dintr-o palisadă şi şanţul aferent ei. Între 
metrii 12-15 ai secţiunii respective situaţia este puţin neclară; există unele indicii pentru o altă linie de 
fortificaţie. ~ 

După prima campanie de săpături, concluziile nu pot fi trase fără asumarea unor serioase riscuri. 
Viitoarele săpături vor aduce probabil, argumente importante pentru datarea fortificaţiei locuirii hallstattiene, 
cât şi descoperirea unor complexe închise din epoca bronzului. v' 

B. FORTIFICAŢIA ŞI LOCUIREA DACICĂ. Horea Pop l/ 
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Descoperirile de epocă dacică au apărut numai în S1 şi S2. În această perioadă, ample amenajări au 
schimbat parţial configuraţia terenului în interiorul fortificaţiei hallstattiene. Zona mai înaltă a acesteia a fost 
separată de restul printr-un şanţ larg (7 m.) şi adânc (4 m.) săpat în micaşistul locului. Pe panta superioară 
situată în interiorul fortificaţiei rezultate au fost surprinse dou- rânduri de palisade simple, una pe tălpi şi alta 
cu stâlpi înfipţi în rocă, dispuse la 13 m. una de cealaltă. 

ln interior, pe un platou liyig de 90 m. şi lat de cca. 50, în S1 au fost surprinse 22 gropi Latene D şi o 
locuinţă de suprafaţă (L2). V 

Gropile (cu gura circulară cu diametre între 0,8-1,5 m. şi adâncimi între 0,3<y1 ,7 m.) se concentrează 
mai ales în zona din preajma fortificaţiei la cca. 20 m. de aceasta (între 60-90) . v 

Umplutura lor este diversă: ceramică puţină şi fragmentară (G1, G2, G3, G5, G6, G7, G10, G11-16,. 
G22), sau ceramică întregibilă (G4, GB, G9, G17, G18, G19, G20); resturi ale unor activităţi ce ţin de 
prelucrarea metalelor: fier, bronz, argint (G17-19), oase arse (G19, G20), oase n~rse (G7-9, G11, G14, 
G1 7. G18, G19, G20, G22) chirpici şi lipitură de vatră aproape în toate complexele. v 

Dintre materialele speciale recoltate, se remarcă un fragment de brăţară din sticlă mov (GB) , doi denari 
republicani (109 şi 85 a.Chr. în GB), o fibulă din bronz, o verigă din argint cu capetele înfăşurate , aplici de la o 
centură (G18), fragmente de tablă din bronz - deşeuri (G17-19), o fructieră pictată întregibilă (G8-9). 

Cercetările din acest an au demonstrat că punctul amintit a fost intens locuit şi în Latene D. Aria în 
care au fost identificate complexele închise a fost şi ea protejată de trei valuri de pământ cu şanţ în faţă, 
dispuse la nord de zona investigată. Tocmai de aceea este necesară o prelungire a secţiunii S1 spre N în 
vederea investigării acestor elemente de fortificaţie. Este deosebit de interesant de urmărit amplasarea 
atelierului metalurgic de care ţin gropile cu reziduu

1
i specifice acestei activităţi (deşeuri de tablă din bronz, 

cenuşă, zgură, creuzete, chirpici , cărbune etc.). 
· Cu siguranţă, zona in/estigată poate fi identificată cu o mare acropolă a unor aşezări civile situate la 

poalele Măgurii Şimleuluv . . 

128. ŞIRNA, ¼ Prahova; St. Olteanu, V. Nw, lns,utul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti ; Nina 
Neagu, Muzeul Judeţean de Istorie Ploieşti /63 2 9, S /q CJ't 

Cercetările arheologice au pus în evidenţă complexe de locuire din epoca geto-dacă şi daco-romană, 
aducând date noi privind evoluţia comunităţilor săteşti din zona amintită. O parte a descoperirilor făcute 
(secţiunea XXX) datează din secolele IV şi V, sporind numărul complexelor cercetate până acum pentru 
această perioadă la Şirna. Este vorba de trei locuinţe (nr. 115-117), două dintre ele cercetate integral, a treia 
parţial), datând din sec IV (locuinţele nr. 115-116), a treia (nr. 117) din sec. IV-V. Forma locuinţelor este 
rectangulară , cu colţurile rotunjite, prevăzute cu cuptor scobit în peretele locuinţei şi cu vetre simple. 
Noutatea cercetărilor din campania amintită constă în descoperirea, pentru prima oară la Şirna, a unei 
locuinţe din perioada geto-dacă (sec. 111-11 a.Chr.), a cărei datare s-a făcut pe baza unei fibule descoperite în 
locuinţă, de tradiţie tracică, datată, potrivit analogiilor existente la noi (Brăila şi Zimnicea) în perioada 
secolelor 111-11 a.Chr. Semnalăm , totodată, prezenţa în imediata apropiere a locuinţei menţionate a unui vas
castron ceramic de mari dimensiuni (circa 45 cm), lucrat cu mâna, complet întregibil, găsit împreună cu 
resturi ale unei gardine de vatră. Tipul de castron este cunoscut în Muntenia; cel de la Şirna, însă, prezintă 
unele detalii la torţi care îl particularizează faţă de exemplarele cunoscute până acum. Este vorba de 
aplicarea la cele 4 torţi dispuse simetric pe circumferinţa vasului. Este posibil ca acest vas ceramic, care se 
datează în aceiaşi perioadă cu fibula pomenită, să fi aparţinut aceluiaşi complex. V 

129. ŞTEFAN CEL MARE, jud. Călăraşi ; Valeriu Cavruc şi G. Cavruc, Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi V 
În cadrul lucrărilor de salvare a monumentelor arheologice în zona autostrăzii în construcţie Bucureşti

Constanţa, Muzeul Dunării de Jos în anii 1993-1994 a efectuat cercetări arheologice lângă comuna Ştefan 
cel Mare, unde au fost descoperite mai multe aşezări . Una din ele se află la aproximativ 800 m. sud de calea 
ferată Bucureşti-Constanţa, iar din partea sa sudică este afectată de autostrada în construcţie. Terenul 
aşezării reprezintă o pantă uşoară spre est, în partea estică a văii Jegăliei. Suprafaţa aşezării este 500x400 
m. în cuprinsul ei, după arătură, se observă 10 cenuşare - "zolniki", aparţinând culturii Coslogeni, între ele 
găsindu-se fragmente ceramice Coslogeni răzleţe. Jumătatea vestică a aşezării culturii Coslogeni este 
suprapusă de o aşezare a culturii Dridu. Prin săpături de salvare, în partea de sud-est a aşezării a fost 

· cercetată suprafaţa de 1090 mp. Mai mult s-a cercetat suprafaţa din afara cenuşarelor, unul din acestea fiind 
doar secţionat printr-o tranşee de sondaj. Se constată sărăcia stratului de cultură în afara cenuşarului şi 
intensitatea lui sporită în cenuşar. Totodată, în afara cenuşarului s-au găsit mai multe complexe: 3 construcţii 
uşoare de suprafaţă, un bordei (?) şi 20 gropi. Construcţiile de suprafaţă reprezintă aglomerări de fragmente 
ceramice, oase de animale şi bucăţi de chirpic, unele cu amprente de nuiele. Ele sunt de forme neregulate, 
cu dimensiuni neprecizate. Bordeiul (?) aproximativ dreptunghiular în plan (2,5x3m.) este compartimentat în 
două cavităţi rotunde (1x1 ,25m. şi 1,5x1 ,7m.). Din umplutura bordeiului, alături de fragmente ceramice şi 
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oase de animale, s-au găsit mai multe fragmente mari de râşniţe de piatră, mai multe bucăţi de zgură şi un 
vas-borcan întregibil. Din motive obiective, complexul nu a putut fi săpat integral. Toate gropile sunt în formă 
de clopot, umplutura lor, de regulă, conţine o cantitate mai mult sau mai puţin însemnată de cenuşă, 
fragmente ceramice, oase de animale, bucăţi de chirpic, zgură. 

Din câte se poate constata din obseNaţiile stratigrafice, cenuşarul secţionat a fost ridicat într-o singură 
etapă. Sub el au fost sesizate câteva gropi uşor adâncite. Alături de cenuşar, s-a găsit o vatră şi o 
aglomerare de bucăţi mari de zgură aflate în jumătatea inferioară a unui vas de dimensiuni relativ mari lucrat 
din pastă grosieră cu suprafaţa barbotinată. t,/ 

Din obiecte (puţine la număr) menţionăm 3 ace şi un fragment de lănţişor de bronz, două dăltiţe de 
piatră ş.a. Ceramica aşezării, în linii mari, este asemănătoare ceramicii din alte aşezări ale culturii Coslogeni. 
Menţionăm totodată, că printr-un număr mai redus de forme şi sărăcia în ce priveşte ornamentarea, ea se 
apropie mai mult de cultura Sabatinovka din spaţiul Nord-Vest-Pontic. V 

130. ŞTEFĂNEŞTI, J6{'Botoşani; Costică Asăvoaie, Institutul de Arheologie laşi 
Au continuat cercetările arheologice în localitatea Ştefăneşti, judeţul Botoşani, investigaţii care au 

început încă din anul 1992. Lucrările au fost finanţate de către Academia Română-Filiala laşi şi de către 
Muzeul Judeţean Botoşani. Au fost trasate două secţiuni, fiecare cu lungimea de 40 m şi lăţimea de 2 m~. în 
punctul numit "La Burci", în lunca Başeului. Aici se află un ring de 97 x 70 m, înconjurat de trei rânduri de 
valuri de pământ, numite de localnici "burci", neuniforme ca stare de conseNare, cu trei ieşiri dispuse pe trei 
laturi, totul înconjurat din trei părţi de cursul vechi al râului Başeu. Cu acest prilej, s-a constatat că întregul 

· complex constituie o fortificaţie datând din secolul al XVII-iea, construită pe locul existenţei unei părţi din 
aşezarea civilă, cu un bogat in'{entar arheologic, datând din perioada cuprinsă între sfârşitul secolului al XIV
iea şi până spre jumătatea secolului al XVII-iea. Cele 13 monede descoperite în săpătură se eşalonează, ca 
emitere, din prima parte a domniei lui Alexandru cel Bun şi până la 1632. Dimensiunile mari ale fortificaţiei, 
elementele constitutive care au necesitat un volum mare de muncă (ridicarea celor trei rânduri de valuri în 
jurul ringului, ridicarea alltor şase valuri pe o distanţă de aproximativ 80 m, care racordează fortificaţia la 
terasa înaltă şi abruptă pe care este amplasat târgul Ştefăneşti, corectarea cursului Başeului, astfel încât 
acesta să constituie un şanţ cu apă pe trei laturi ale cetăţuii de pământ) sunt câteva dintre argumentele ce 
susţin ideea ynei construcţii militare gândită pentru un timp îndelungat şi nu doar pentru necesităţi de 
moment. J 

În luna octombrie s-a procedat la trasarea a două secţiuni perpendiculare pe şanţul, parţial colmatat, 
care se obseNă pe latura de N-V şi Sa zonei Ştefăneştilor numită de către localnici "La Mahala". Secţiunile, 
fiecare cu dimensiunile de 1 O x 2 m., a fost posibil a fi executate doar în terenul aferent bisericii "Cuvioasa 
Paraschiv~"- Cu acest prilej a fost descoperită o locuinţă din lemn lipită cu lut, care a sfârşit prin incendiu, 
datând dir, secolul al XVII-iea. Nu s-a reuşit săparea ei completă, urmând ca cercetarea să fie reluată în anul 
1995. v 

Este foarte important faptul că, această locuinţă de suprafaţă căpăcuieşte parţial traseul şanţului. 
Şanţul, cu o adâncime de 1,80 m de la nivelul de călcare al celor care l-au executat, are la bază o rigolă, 
plasată central, cu lăţimea de 0,20 m şi adâncimea de O, 18-0,25 m. Pământul excavat a fost depus în val la 
limita dinspre exteriorul târgului. Elemente certe de datare pentru momentul execuţiei şi durata funcţionării nu 
au fost deocamdată surprinse. Se poate afirma doar, pe baza situaţiei stratigrafice în care este surprinsă 
locuinţa din secolul al XVII-iea, că la momentul ridicării respectivului edificiu şanţul îşi încetase funcţionarea. 
Deocamdată, la nivel ipotetic, se poate emite concluzia, că şanţul respectiv făcea parte din sistemul defensiv 
al târgului Ştefăneşti într-o perioadă anterioară momentului construirii cetăţuii de pământ din lunca Başeului. 

Urmează ca cercetările ulterioare să conducă la concluzii certe, menite să releve locul şi rolul jucat de 
târgul medieval Ştefăneşti în istoria Ţării Moldovei. \._/"' 

J @ r Jwvi}-v.H u,w.' µ__ /::.ilki--tf_ ,.._ -&..;,; u a. 'c,' &._ '1-şrc ,1/ l . 
\f 131 . TĂ~PIU, "FOSTA BISERICĂ YANGHELICĂ", jud. Bi~iţa-Năsăud; Gabriela Rădul~~cu, ' Muzeul 
) Judeţean Bistriţa 

Au continuat cercetările la biserica fostă evanghelică din localitatea Tărpiu. Monumentul se află în 
restaurare şi în aceste condiţii, la solicitarea proiectantului, săpăturile întreprinse în campania anului trecut s
au concentrat în zona turnului aflat pe latura nordică a incintei. Secţiunea şi casetele realizate cu acest prilej 
au contribuit la stabilirea nivelelor de călcare, proiectul de restaurare urmând să prezinte şi propunerile de 
regularizare a terenului în exteriorul monumentului. Au fost de asemenea, identificate o serie de elemente ce 
au aparţinut fazelor mai vechi ale sistemului de fortificaţii pe latura de nord a incintei, în zona turnului actual. 
Secţiunea trasată perpendicular pe zidul de nord al bisericii, în dreptul portalului Renaştere a traversat zona 
de sub boltă a turnului actual. În zona dinspre nord a suprafeţei dezvelite, sub boltă, s-a identificat un şanţ de 
demantelare al unei fundaţii a cărei bază s-a conseNat "în situ" având încastraţi doi tiranţi de lemn. Este 
orientată E-V. A fost identificată de asemenea şi o altă fundaţie anterioară, în spaţiul de sub bolta turnului 

91 
https://biblioteca-digitala.ro



actual, o zidărie de factură deosebită, piatra de talie de dimensiuni mai mari. În plan ea are trei laturi, una 
. dispusă E-V, iar celelalte două N-S. Acestea din urmă nu s-au conservat pe lungimi egale. Cele trei laturi ale 
ei se înscriu în spaţiul de sub bolta actualului turn, în zona nordică a acestuia. \ / 

Latura nordică, orientată E-V este adosată fundaţiei menţionate cu tiranţi'efe lemn, spre N, fiind evident 
ulterioară acesteia. Un alt element al sistemului de fortificaţii anterior turnului actual, cercetat în campania 
anului 1994 este o construcţie din colţul sud-estic al acestuia. Ea este tăiată de incinta actuală ( din a cărei 
elevaţie se conservă o porţiune pe latura nordică) şi de turnul actual. Fazele anterioare ale sistemului de 
fortificaţii identificate în urma cercetărilor întreprinse în zona turnului actual se corelează desigur cu faze 
anterioare ale bisericii actuale, faze care s-au pus în evidenţă prin investigaţiile din interiorul ~esteia. Este 
de menţionat de asemenea, că s-a cercetat şi relaţia între incinta menţionată şi turnul actual. V 

132. TĂŞAD, jud. Bihor / 

A. AŞEZAREA NEO-ENEOLITICĂ. Sever Dumitraşcu, Speranţa Pop, Universitatea din Oradea. V 
Au fost continuate săpăturile în zona centrală a platoului "Cetăţuia", deschizându-se încă o casetă 

(alăturată celei din anul 1993 şi perpendiculară pe secţiunea magistrală). ✓. 
Stratul de depuneri antropogene este subţire, de O, 15 - 0,30 m. ln partea vestică a casetei s-a 

descoperit o concentrare de lame şi aşchii de obsidian, provenind, după câte se pare, din trei surse diferite, 
deoarece lamele au culori diferite: negre, fumurii, maronii. A fost descoperit şi un vârf de săgeată triunghiular, 
cu marginile retuşate. Concentrarea, ca şi piesele răspândite în jur ar putea indica un atelier de lucrat vârfuri 
de săgeţi, pentru vânatul animalelor şi păsărilor din zona piemontană a Munţilor Pădurea Craiului. 

Ceramica indică · două niveluri de locuire: unul neolitic, şi al doilea neo-eneolitic, evidenţiat prin 
fragmente de oale derivate din influenţa Vincă. ✓ 

B. AŞEZAREA HALLSTATTIANĂ (A1). Sever Dumitraşcu, Florica Cheregi, Universitatea din Oradea. V 
Au continuat săpăturile şi în zona depunerilor antropogene deosebite (0,80 - 0,90 m), faţă de 

depunerile antr9pogene din vestul platoului, unde s-au trasat încă două secţiuni perpendiculare pe secţiunea 
magistrală. V 

În stratul de pământ negru-compact a fost descoperită o mare cantitate de ceramică Hallstatt A 1 şi 
numeroase rebuturi de vase numai parţial arse sau altele zgurificate. Este zona în care s-au descoperit 
spatule, bucăţi faţetate de grafit, ce oferă indici~pentru posibila existenţă, în această porţiune a zonei centrale 
a platoului "Cetăţuia" a unui atelier de olărie. v . 

S-a constatat, prin materialul descoperit, că ceramica cu două feţe (roşie sau maronie în interior şi 
neagră lustruită în exterior, uneori canelată) a fost lucrată pe loc, folosindu-se pentru lustruire grafitul. 
Prezenţa unor vase bitronconice nelustruite, de aceeaşi culoare (maronie) pe ambele feţe, întăreşte această 
ipoteză. Rămâne însă să se urmărească în detaliu folosirea grafitului la "ungerea" sau lustruirea celor trei 
tipuri principale de vase de culoare neagră sau "cu două feţe": ceşti, castroane şi .,;trăchini cu buza invazată 
şi vase bitronconice ("urne", negre în exterior şi maronii sau cărămizii în interior). J 

C. AŞEZARE DACICĂ. S~ver Dumitraşcu, Nicolae Sărac, Universitatea din Oradea; Ioan Crişan, 
Muzeul Ţării Crisurilor, Oradea v 

S-a continuat cercetarea zonei din interiorul incintei delimitate cu val şi şanţ, săpângu-se încă o 
casetă, perpendiculară pe secţiunea longitudinală, în prelungirea casetei săpate în anul 1993. \/ 

În partea vestică a casetei a fost s,Jrprinsă o groapă săpată de căutătorii de comori, care au deranjat o 
mare concentrare de chirpic şi de cioburi dacice, printre care, în poziţie secundară s-au descoperit 
următoarele piese de fier: o seceră, un cuţit, un fragment de lamă de sabie(?), un călcâi de lance(?) puternic 
corodat şi alte câteva fragmente mai mici de fier. Pie~ele ar putea indica, eventual, un inventar funerar (?) 
complet deranjat de săpăturile anterioare. Studierea ceramicii a dus la constatarea că din acest sector (din 
interiorul incintei fortificate) lipseşte ceramica încadrabilă între a doua jumătate a sec. li B.C. - sec. I B.C., 
printre altele fragmentele de fructiere negre lucrate cu mâna. La Tăşad se conturează două zone cu două 
niveluri de locuire: a) Zona centrală a platoului "Cetăţuia", cu vestigii datând din sec. li B.C - I A.D., şi b) Zona 
din interiorul incintei fortificate (cu val şi şanţ), cu vestigii datând, deocamdată, numai din a doua jumătate a 
sec. I B.C. - sec. I A.D., urmâ~d ca cercetările viitoare să aducă noi precizări pentru cronologia internă a 
aşezării dacice de la Tăşad. v 
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133. TÂRGU FRUMOS, jud. laşi V 

I. BISERICA "SF. PARASCHIVA". Stela Cheptea, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană laşi 

Primul sondaj arheologic efectuat la Biserica "Sf. Paraschiva" din Târgu Frumos a avut drept scop, pe 
de o parte, evidenţierea elementelor necesare realizării unui proiect de consolidare-restaurare, iar pe de altă 
parte, de a aduce precizări privind data ridicării primului moment, precum şi etapele de reparaţii suferite de 
lăcaş. Cercetarea a fost iniţiată, cu deosebită atenţie, ştiut fiind faptul că prima atestare documentară a 
aşezării datează din 1448, iar biserica se presupune a fi fost construită abia în 1541. Având în vedere că 
aşezarea urbană de la Târgu Frumos nu putea fi lipsită de un lăcaş de cult şi prezenţa Curţii domneşti în 
chiar imediata vecinătate a bisericii actuale a Sf. Paraschiva, suntem îndemnaţi a presupune că aici au fiinţat 
anterior anului 1541 unul sau mai multe edificii . Umiditatea accentuată de pe zidul sudic al bisericii a 
determinat trasarea primei secţiuni pe mijlocul monumentului, între ferestrele pronaosului şi naosului, în 
dreptul unei fisuri din paramentul tencuit. Pentru cercetarea situaţiei din colţul de sud-vest şi a raportului 
stratigrafic/cronologic dintre biserică şi pridvor, s-a trasat caseta A cu latura vestică pe mijlocul pridvorului, iar 
cea estică prinzând o porţiune din fundaţia sudică a pronaosului . Cele mai utile informaţii le-au oferit 
monedele descoperite la cele şapte schelete dezvelite în săpătură. Monedele, în număr de şase , sunt piese 
de argint, dintre care două nu concură, deocamdată, la !ămurirea unor situaţii din teren (o monedă turcească 
din secolul XVI şi o alta emisă de Ferdinand I în 1546). ln schimb cea din vremea lui Bogdan III (1504-1517) , 
descoperită în caseta A la un schelet tăiat de fundaţia pridvorului şi a cărui groapă a fost căpăcuită de nivelul 
de construcţie al lui, demonstrează că lucrările pentru această construcţie datează după înmormântarea 
respectivă. Tot în aceeaşi casetă s-a descoperit un mormânt care tăia un nivel de construcţie antrenând în 
groapă pigmenţi de mortar şi pietre. Scheletul avea o monedă Matei Corvin (1488) , perforată, care ne indică 
ridicarea unui lăcaş de cult înainte de această înhumare. Ipoteza este susţinută şi de situaţia altor două 
schelete tăiate de fundaţia bisericii, la unul din ele găsindu-se un denar Matei Corvin, bătut între anii 1472 şi 
1485, de asemenea perforat. Tot cu o monedă Matei Corvin din aceeaşi perioadă, dar neperforată, a fost 
datat şi un alt schelet dezvelit în S I şi care deranja un altul, mai vechi ce zăcea pe solul galben. În ambele 
deschideri fundaţia bisericii are baza în solul viu şi o înălţime de 1,40-1 ,55 m. Aceasta nu se prezintă uniform, 
partea inferioară , de 0,95-1,00 m, fiind neglijent realizată , în schimb partea superioară este bine zidită. Soclul 
se retrage cu O, 1 O m şi are o înălţime de 0,45 m de pe care se ridică cel de-al doilea soclu, care se retrage 
cu 0,50 m faţă de marginea exterioară a primului. Soclurile au zidăria bine realizată cu mortar din nisip şi var, 
dar se remarcă între ele o oarecare diferenţă , ceea ce ne face să bănuim existenţa unor edificii deosebite. În 
ce priveşte temelia pridvorului, s-a constatat că ea se retrage cu O, 1 O m sub soclu, în dreptul nivelului de 
călcare şi se adânceşte cu 1,70 m. Această fundaţie se adosează temeliei bisericii şi o înglobează treptat. În 
nivelul de construcţie al pridvorului s-au descoperit materiale ceramice datând din secolul al XVII-iea. Din 
punct de vedere stratigrafic, s-a constatat, în caseta A, un nivel de construcţie , în parte deranjat de 
înmormântări, la limita dintre cele două variante ale fundaţiei. De asemenea, s-au observat, atât în casetă, 
cât şi în secţiune, pe porţiuni mici, un nivel de construcţie în dreptul părţii superioare a fundaţiei, precum şi un 
nivel de călcare la partea superioară a primului soclu, care conţinea nisip, pietre sfărâmate, mortar. Pe baza 
sondajului efectuat, nu putem emite deocamdată decît ipoteze. Ne exprimăm totuşi, speranţa că investigaţiile 
arheologice vor continua la Biserica Sf. Paraschiva din Târgu Frumos) ar ipotezele asupra existenţei unei 
biserici mai vechi pe locul celei actuale vor putea deveni certitudini. V 

li. "BAZA PĂTULE". Nicolea Ursulescu, Universitatea laşi; Dumitru Boghian, Universitatea Suceava ✓ 

Au continuat cercetările ( desfăşurate anual, cu începere din 1990) pe şantierul-şcoală de practică 
arheologică pentru studenţii facultăţilor de istorie de la Universităţile din laşi şi Suceava. Staţiunea este 
situată în partea de nord-est a oraşului Târgu Frumos, în perimetrul unei baze de recepţie a cerealelor. 
Vestigiile aşezării se găsesc pe o cuestă, din care tâşnesc numeroase izvoare, tributare pârâului Adâncata, 
afluent de stânga al râului Bahlueţ. După răspândirea la suprafaţă a materialelor, rezultă că aş_ezarea, care 
ocupă circa 1 o ha, este cea mai vastă staţiune Precucuteni III semnalată până-n prezent. ln funcţie de 
amplasarea pătulelor Bazei de Recepţie, au fost întreprinse până acum sondaje în patru puncte diferite, 
peste tot constatându-se, cu mici variaţii, aceeaşi situaţie stratigrafică. Stratul de locuire se prezintă continuu, 
cu o grosime între 0,50 şi 1 m, având trei niveluri principale. (1-111, de la bază spre suprafaţă) . Ne-am propus 
să realizăm îndeosebi cercetarea exhaustivă (în timp) a unei zone de circa 1100 mp (sector A), cuprinsă între 
două pătule şi două alei betonate. După efectuarea şanţului de sondare (lung de 57 m), a început cercetarea 
completă prin carouri, dezvelindu-se până-n prezent circa 400 mp. Primul nivel, mai subţire, situat chiar peste 
loessul galben, nu a furnizat până-n prezent decât gropi, cu material relativ puţin . Avem deja unele indicii că 
această primă etapă de locuire a fost delimitată printr-un mic şanţ, cu secţiune trapezoidală; traseul şi funcţia 
acestuia urmează a fi precizate prin cercetări viitoare., / 

Următoarele două nivele sunt mult mai consisYente (îndeosebi cel mijlociu) şi unele porţiuni prezintă 
chiar câte două orizonturi distincte (lla-b; llla-b). S-au găsit până acum vestigiile a 8 locuinţe (toate doar 
parţial investigate), dintre care numai una era adâncită (din orizontul Ila). Delimitarea locuinţelor se face cu 
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multă dificultate, datorită lipsei platformelor. Erau construite direct pe sol, cu mult material lemnos şi lutuială 
foarte subţire. Vetrele, sesizate în toate locuinţele prin spărturi mozaicate specifice, erau total răvăşite, 
probabil în urma dezafectării construcţiilor. Singura excepţie a reprezentat-o vatra locuinţei nr.2 (orizont lllb), 
conservată ceva mai bine. Faptul că în jurul ei s-au găsit şi câteva obiecte întregi (care n-ar fi fost 
abandonate în mod normal) ne arată că aşezarea a fost părăsită în pripă şi definitiv. Materialul arată că acest 
moment final al locuirii coincide cu perioada extinderii spre est a noii culturi Cucuteni, care se născuse deja la 
vest de Siret. Analiza preliminară a materialului ceramic ne-a dezvăluit o serie de contacte evidente cu 
aspectul cultural Aldeni-Stoicani-Bolgrad, transmiţându-se astfel şi o serie de elemente de factură 
gumelniţeană. Aceste influenţe pot fi sesizate încă din orizontul Ila. În afară de multe şi frumoase piese de 
plastică antropomorfă, unelte de piatră şi os, semnaiăm relativ numeroasele descoperiri de obiecte de cupru, 
care apar în diverse complexe (locuinţe, gropi): împungătoare, ace, mărgele, bucăţi amorfe şi, îndeosebi, o 
brăţară cu două spirale (confecţionată din tablă). Aceste descoperiri de aramă accentuează caracterul 
eneolitic timpuriu al acestei aşezări Precucuteni III. \j' 

Pe ansamblu, materialul, care începe din faza a III-a, pare a depăşi etapa clasică a acestei faze 
precucutenian. Dată fiind lunga existenţă a fazei Precucuteni III (demonstrată prin stratigrafia de la Poduri şi 
acum şi de cea de la Târgu Frumos), ca şi diversitatea de materiale încadrate în prezent în această fază , 
considerăm că n-ar fi hazardată ipoteza existenţei a două etape majore în cadrul acestei faze sau chiar a 
existenţei unei a IV-a faze între Precucuteni III clasic şi extinderea culturii Cuct.iteni la est de Siret. Acesta ar 
fi momentul cronologic în care se delimitează pe teritoriul Moldovei, probabil simultane, trei zone culturale, 
parţial înrudite: Aldeni-Stoicani-Bolgrad (în sud), Protocucuteni (la vest de Siret) şi Precucuteni final (în 
centrul şi nordul provinciei). Probabil, prin sinteza şi uniformizarea acestor aspecte culturale a rezultat, în 
final, faza Cucuteni A clasică, cu tricromia sa caracteristică. Studierea detalia~ a materialului de la Târgu 
Frumos credem că poate aduce dovezi importante în sprijinul acestei ipoteze.V 

J . . 
134. TÂRGU TROTUŞ, Jud. Bacău; Artimon Alexandru, Muzeul Judeţean de Istorie "Iulian Antonescu" 
Bacău. 

Cercetările arheologice întreprinse la Tg. Trotuş în perioada 1975-1994 în aşezarea urbană medievală 
s-au soldat cu dezvelirea a 33 locuinţe, 1 O cuptoare, 3 ateliere meşteşugăreşti, 18 gropi menajere, fundaţia 
unei biserici din secolul al XIV-iea şi o necropolă din secolele XV-XVII. Investigaţiile arheologice din 1994 au 
avut ca obiect prioritar verificarea întinderii cimitirului medieval în zona de sud. Au fost investigate 20 
morminte, din care 7 sunt din secolul XV, 10 din secolul XVI şi 3 din secolul XVII. Inventarul găsit la aceste 
morminte se compune din 5 monede (emisiuni de la Ferdinand I, Rudolf li şi Sigismund III), un nasture de 
bronz şi trei copci. În cadrul raportului autorul menţionează că necropola a fost delimitată în toate zonele de 
nord, sud, est şi vest, fiind dezvelite un număr total e 190 morminte şi aparţine comunităţii orăşeneşti de rit 
ortodox, încadrată cronologic în secolele XV-XVII. 

Un alt obiectiv ce s-a urmărit în 1994 a fost dezvelirea integrală a locuinţei - atelier depistată în 1993. 
în acest scop s-a prelungit caseta de verificare a locuinţei în partea de vest (3,25 x 1,70) şi s-a trasat o nouă 
casetă de 4,30 x 2,70 m în zona de est. Cu acest prilej a fost cercetat cuptorul locuinţei care avea o 
adâncime până la baza lui de 1,35 m faţă de nivelul actual de călcare, iar grosimea arsurii era de 20 cm. În 
suprafaţa cercetată s-au găsit, ca şi în 1993, numeroase coarne de bovine, cât şi zgură, oase calcinate, 
fragmente ceramice din secolele XV-XVI şi câteva obiecte de fier (două crampoane pentru încălţăminte, o 
verigă trilobată, un obiect pentru încuietoare la locuinţă şi mai multe cuie şi piroane. S-a dovedit din nou 
că este o locuinţă - atelier în care se prelucrau coame de bovine şi care conform datelor arheologice a fo_:5t 
construită la sfârşitul secolului al XV-iea şi a funcţionat până în a doua jumătate a veacului al XVI-iea. ln 
concluzia raij<>rtului autorul trece în evidenţă rezultatele cercetării arheologice de la Tg. Trotuş în perioada 
1975-1994.V 

J 
135. TÂRGŞORUL VECHI, jud. Prahova 

A. BISERICA ALB~heorghe Diaconu, Institutul 
lichiardopol, Nina Neagu, Muzeul Judeţean de Istorie 
Hoinărescu, D.M.A.S.I. 

de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti; Dan 
Ploieşti; Venera Rădulescu, , M.N.I.R.; Călin 

Cercetările arheologice efectuate la Târgşorul Vechi, "Biserica Albă" (sec.XVI) în sectorul Al au 
continuat în aceeaşi secţiune, trasată perpendicular pe absida nordică a edificiului. Ele completează 
substanţial cunoştinţele privind evolu~a reşedinţei domneşti de la Târgşor şi extinderea necropolei din jurul 
bisericii. S-a extins cercetarea până la pământul viu. S-au descoperit 38 de morminte de inhumaţie, orientate 
est-vest, datând din secolele XVI-XVII, cu monedă, cea mai veche din 1580, descifrabilă; ceramică şi un inel 
din aur (sec. XV-XVI). V 
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În interior, în naos, s-a trasat în prelungirea secţiunii din exterior, o altă secţiune, pentru clarificarea 
fazelor de construcţie ale bisericii , a stratigrafiei şi pentru a stabili dacă, anterior, a existat un alt edificiu din 
lemn. Sub şanţul de fundaţie (din exterior) s-a descoperit un complex roman cu fragmente ceramice romane, 
piatră romană. Această piatră în cantitate mare provine din zona thermelor ce se află în apropiere. V 

B. NECROPOLA BIRITUALĂ DIN SEC. III-IV. Gheorghe Diaconu, Alex. Niculescu, Institutul de 
Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti; Dan Lichiardopol, Muzeul Judeţean de Istorie Ploieşti V 

Cercetările arheologice întreprinse în sectorul B s-au soldat cu dezvelirea unor complexe medievale 
din sec. XVI-XVIII (o locuinţă, pavajul din zona porţii de E a celei de a doua incinte medievale, o groapă de 
var şi cinci băi de mortar utilizate la ridicarea celui de-al doilea zid de incintă; un cuptor de pâine; patru gropi 
menajere); şase morminte din necropola birituală din sec. III-IV p.Chr. ; urme sporadice ale locuirii romane 
(ceramică, fragmente de olane, tegule etc.) Rezultatele campaniei arheologice 1994 completează substanţial 
(alături de datele obţinute în aceeaşi campanie în sectorul Al) cunoştinţele privind evoluţia reşedinţei 
domneşti de la Târgşor, documentează întinderea necropolei birituale din sec. III-IV p.Chr. , spre V, în 
sectorul B şi atestă prezenţa nivelului roman g,e- la începutul sec. li p.Chr. în această zonă a rezervaţiei, la 
circa 200 m de castru şi 100 m de therme. V . 

136. TODIREŞTI~ NUCI", jud. Suceava; Mugur Andronic, Muzeul Naţional al Bucovinei Suceava 

S-a desfăşurat cea de a cincea campanie de săpături sistematice în cadrul aşezării din sec. V-VI. Într-
. o primă etapă, s-a executat o secţiune de control, la circa 200 m N de arealul cercetat până acum. În această 
zonă s-a descoperit locuinţa nr. 21, ceea ce a adus noi date cu privire la suprafaţa ocupată de acest habitat./ 
Ulterior, la această locuinţă s-au mai identificat încă alte şapte complexe de locuire şi o locuinţă hallstattiană. 

La Todireşti există două niveluri de locuire din perioada de formare a poporului român. Din primul nivel 
până spre sfârşitul secolului al V-lea sunt locuinţele - dintre care unele posedă deja instalaţii de foc clădite din 
lespezi şi bolovani de râu - cu ceramică de tradiţie Sântana de Mureş, unde cea lucrată exclusiv cu mâna 
ocupă o pondere de circa 50 %. A doua fază de habitat, căreia îi aparţin şase din cele opt locuinţe cercetate 
în această ultimă campanie arheologie, se opreşte spre mijlocul veacului al Vl-lea. Acum fiecare locuinţă are 
una sau două instalaţii de foc, cuptoare sau vet'c/ şi o ceramică comună culturii Costişa-Botoşana. Se 
remarcă reperarea unei noi suprapuneri de locuinţe 1 

- L27/L28 - ambele aparţinând ultimului nivel de 1o·duile. Subliniem importanţa cu totul deosebită a acestui 
obiectiv, care poate oferi în timp date valoroase privind etapa de geneză a culturii Costişa-Botoşana din 
fondul etno-cultural autohton al veacului al IV-iea. c/ 

I 

137. TRESTIANA1/ud. Vaslui; Eugenia Popuşoi, Muzeul "Vasile Pârvan", Bârlad 

Cercetările arheologice efectuate într-un larg interval de timp în aşezarea Starcevo-Criş de la 
Trestiana, cele mai extinse până în prezent într-o aşezare neolitică timpurie, au permis adunarea unui 
impresionant material arheologic care determină analize profunde asupra conţinutului, evoluţiei, relaţiilor 
comunităţilor Starcevo-Criş de la est de Carpaţi cu zonele limitrofe etc. 1 / 

În cadrul materialului arheologic ponderea o constituie ceramlea, în a cărei componenţă fină se 
distinge grupa ceramicii pictată bicrom sau policrom. Analiza ceramicii pictate de la Trestiana poate fi 
realizată numai în raport cu succesiunea stratigrafică înregistrată aici (stabilindu-se încă din 1964 existenţa a 
două niveluri de locuire), pe de o parte, şi a analizei profunde a ceramicii fiecărui complex (locuinţă) în parte, 
în cadrul celor două niveluri sesizându-se unele etapizări determinate de factura ceramicii în genere, tipologia 
vaselor, ornamentaţia şi motivele picturale, materialele însoţitoare etc., pe de altă parte. În problema pe care 
o avem in vedere sesizăm că ceramica pictată - bicrom ori policrom - se află în ambele niveluri, nu însă şi-n 
toate complexele de locuire. Nivelului I îi este caracteristică atât ceramica bicromă cât şi cea policromă care 
dezvoltă toate trăsăsturile specifice fenomenului policrom petrecut în regiunea carpato-dunăreană. Nivelului li 
îi este caracteristic dispariţia policromiei în sensul complex al acestui fenomen, bicromia ducând la evoluţiile 
ulterioare, care alături de fenomenul de retardare petrecut aici va finaliza, la est de Carpaţi, etapa neoliticului 
timpuriu. Câteva caracteristici ale ceramicii pictate de la Trestiana reflectă împletirea elementelor clasice ale 
trăsăturilor specifice din punct de vedere al facturii ceramicii, formelor, motivelor decorative ale culturii 
Starcevo-Criş cu o ceramică foarte bună din punct de vedere calitativ, cu o ardere completă care dă 
rezonanţă ceramicii şi care printr-o mo9vistică - care implică şi fondul vasului în obţinerea policromiei - le 
regăsim mai târziu în cultura Cucuteni. .; 
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138. 

~ 
dud. ~ onstantin lconomu. Institutul de Arheologie laşi 
Ca urmare a unei sesizări, s-a constatat că în centrul de comună Trifeşti, în noul amplasament al 

Primăriei comunale, construită în anul 1994, în şanţurile de fundaţii au apărut fragmente ceramice ce aparţin 
culturii neolitice de tip Precucuteni, faza a li-a.Ca atare, a fost executat un sondaj cu caracter de săpătură de 
salvare în perimetrul Primăriei noi.Cu această ocazie, avându-se în vedere terenul restrâns în care ne-am 
putut desfăşura activitatea, a putut fi pusă în evidenţă doar o groapă menajeră cu fragmente ceramice de tip 
Precucuteni 11, cu decor adâncit specific acestei faze. De asemenea, au fost descoperite şi câteva fragmente 
hallstattiene de tip Cozia ornamentate cu decor imprimat.Menţionăm că până la acest sondaj, în comuna 
Trifeşti, nu au mai fost atestate staţiuni de acest tip. 

139. TURDA,J POTAISSA", jud. Cluj; Mihai Bărbulescu, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca; Ana 
Cătinaş, Claudia Luca, Muzeul de Istorie Turda; Adrian Husar.Institutul de Studii Socio-Umane Târgu Mureş; 
Marius Grec, Pavel Husarik 

Cercetările arheologice din campania 1994 la castrul Legiunii V Macedonica au urmărit decopertarea 
porticelor lungi din clădirea comandamentului (principia). Acestea mărginesc spre nord şi sud[rtea 
interioară; cele două portice au lungimea de câte 73 m., iar adâncimea de 5,30 - 5,40 m. Prin casete s-au 
cercetat aproximativ două treimi din suprafaţa de aproape 800 metri pătraţi ocupată de aceste portice. 

S-au făcut precizări interesante cu privire la sistemul de construcţie al porticului. Spre curte co onada 
avea o temelie continuă, construită în tehnica opus incertum. Aceasta susţinea un rând de blocuri fasonate, 
parţial vizibile. Nivelul de călcare era constituit din podele, puse clar în evidenţă de stratul de arsură observat 
în mai multe casete. Zidul încăperilor dinspre portic pe latura sudică înfăţişează, pe alocuri, un sistem 
constructiv neîntâlnit până acum la Potaissa: miez dEt° piatră "îmbrăcat" de paramenţi de cărămidă. S-au 
descoperit fragmente de tencuială pictată şi antefixe. ,J 

Materialul arheologic a fost destul de bogat, dovedind, împreună cu adâncimea considerabilă a 
porticelor că aceste spaţii erau intens folosite - cel puţin în anotimpurile favorabile; ele erau deci mai mult 
decât simple coridoare acoperite. Printre cele mai interesante descoperiri menţionăm un pond de bronz cu 
inscripţie aplicată din litere de argint, un fragment de lorica, o garnitură de armură din bronz argintat cu 
numele militarului înscris prin punctare), un opaiţ de bronz, fragmente de conductă din bronz. În apropierea 
mormântului sarmato-alanic desc perit în 1980, s-a găsit, în stratul de dărâmătură, un fragment de oglindă 
sarmatică, din bronz, cu tamga. 

140. TURDAŞ-LUNCĂ, jud. Hunedoara; Sabin Adrian LuJ.a, student Marius Ciută Universitatea Sibiu; student 
Mihai Căstăian, Universitatea "1 Decembrie" Alba-Iulia V 

Campania de cercetare sistematică a sitului neolitic de la Turdaş-Luncă din anul 1994 a avut două 
mari obiective. Primul a constat din studierea, în continuare, a zonei de vest a sitului. Pentru aceasta au fost 
trasate şi excavate două casete de câte 4/4 m. Stratigrafia acestora a confirmat - în mare - observaţiile din 
anul anterior. Aici există un strat superior aparţinând culturii Coţofeni şi un strat inferior aparţinând fazei 
timpurii a culturii Petreşti cu elemente Turdaş, fără a putea să afirmăm că aparţin unui strat de sine stătător 
sau sunt răsfirări ce ţin de aşezarea ce se ~ezvoltă la cca 50 m distanţă şi aparţine culturii Turdaş. Casetele 
cercetate au primit siglele C4 şi C5/1994. \} 

Al doilea obiectiv a constat în începerea unei suprafeţe în zona centrală a staţiunii turdăşene. Aceasta 
se află la 30 m est de suprafaţa Sl/1992 şi a primit sigla Sll/1994. Date fiind condiţiile anului 1994 a fost 
decopertată o suprafaţă de doar 6/4 m cu posibilitatea extinderii până la 10/1 O m. A fost excavată doar partea 
superioară a nivelului petreştean. Imediat sub solul răscolit de lucrările agricole a fost cercetată o locuinţă de 
suprafaţă. Cu această ocazie au fost descoperite vase aparţinând fazei Petreşti AB, un număr de 15 greutăţi 
de pescuit (dintre care o parte cu semne incizate sau impresate), fragmente de unelte de piatră şlefuită, 
foarte multe unelte de silex şi obsidiană, câteva râşn iţe de măcinat cereale şi o verigă de cupru. După 
prelevarea şi prelucrarea grafică şi fotografică a stratig~afiei descoperirilor, suprafaţa a fost pregătită pentru 
iarnă, urmând a fi cercetată, în continuare, anul viitor. '\} 

141. URLUIENI "CASTELLUM B", jud. Argeş; Ioana Bogdan-Cătăniciu, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei 
Cluj-Napoca 

La Castellum 8 s-au continuat săpăturile în zona principiae-i, la inst laţia de hypocaust; s-a constatat 
că a existat o primă fază de hypocaust dezafectată, peste care s-a turna opus signium, pentru a se crea 
fundaţia unei faze următoare de încălzire cu hypocaust, complet distrusă. 
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Cercetările în s)J(>rafaţă au confirmat observaţiile stratigrafice făcute în secţiunea mediană prin 
castellum, în 1984.v 

142. VADU SOREŞTIJm. Fundeni Zărneşti, jud. Buzău; Vasile Drâmbocianu, Muzeul Judeţean Buzău 
În urma sesizării efectuate de directorul şcolii din această localitate, potrivit căreia, în timpul 

reamenajării drumului dintre satele Vadu Soreşti - Prumeni Clociţi, într-un bot de deal, au fost distruse câteva 
morminte de înhumaţie cu inventar arheologic, ne-am deplasat la faţa locului şi am constatat că este vorba 
de o necropolă din secolul IV. Au fost efectuate săpături arheologice de salvare (în raport cu configuraţia 
terenului au fost deschise 6 secţiuni şi 4 casete de diferite dimensiuni), rezultatul fiind descoperirea a 6 
morminte de înhumaţie cu un bogat material arheologic după cum urmează: Mormântul nr. 1 - mormânt de 
adult orientat E-V. Inventar arheologic: pahar de sticlă roman; castron cu trei toarte lucrat cu roata olarului; 
ulcior amforoidal; 4 farfurii lucrate la roata olarului; castron lucrat la roata olarului; borcan lucrat cu mâna; 
ulcior cu o toartă lucrat cu roata olarului; fibulă de bronz; mărgică de chihlimbar; pieptene din os; cataramă 
din fier; cataramă din argint. Mormântul nr. 2 - mormânt de adult, orientat N-S. Inventar arheologic: ulcior 
lucrat cu roata olarului; cană lucrată cu roata olarului; borcan din lut lucrat cu mâna; farfurie lucrată cu roata 
olarului; 2 borcane lucrate cu mâna; castron lucrat cu roata olarului; verigă din bronz. Mormântul nr. 3 -
mormânt de adolescent, orientat N-S. Inventar arheologic: ulcior lucrat la roata olarului; borcănel lucrat cu 
mâna; farfurie lucrată la roata olarului; borcan lucrat cu mâna. Mormântul nr. 4 - mormânt de adult, orientat N
S. Inventar arheologic: fragment de cuţit din fier; figulă fragmentară din bronz; ineluş din bronz; fusaiolă ; 
cataramă de argint. Mormântul nr. 5 - mormânt de adult, orientat N-S. Inventar arheologic: amforă mică 

· Iucrată la roata olarului; castron cu trei toarte lucrate cu roata olarului; farfurie şi castron simplu lucrate cu 
roata olarului; două borcane lucrate cu mâna; două fibule din bronz; cuţit din fier; 47 mărgele din pastă de 
sticlă poliedrice; 11 mărgele din pastă de stelă discoidale. Mormântul nr. 6 - mormânt de adult, orientat N-S. 
Inventar arheologic: 2 castroane cu trei toarte lucrate la roata olarului; 3 borcane lucrate la roata olarului; 
cană cu două torţi lucrată la roata olarului; farfurie lucrată la roata olarului; farfurioară lucrată la roata olarului; 
pahar din lur lucrat la roata olarului; două fibule din bronz; două fusaiole; patru mărgele poliedrice; 30 
mărgele tip butoiaş. Pe baza analogiilo/ inventarului arheologic cu alte descoperiri de acest fel din ţară 
necropola a fost datată în secolul IV. \/ 

143. VASLUl,~RŢILE DOMNEŞTI" jud. Vaslui; Alexandru Andronic, Tamilia Simion, Muzeul Judeţean 
Vaslui 

Cercetările arheologice de la Curţile Domneşti - Vaslui au fost organizate în anii 1992 şi 1993 în 
sectorul A, având ca obiectiv verificarea stratigrafiei în această zonă. Au fost cercetate secţiunile: A XXV, 
orientată E-V, cu dimensiunile de 10 x 2 m, A XXVI şi A XXVII, orientate N-S, cu dimensiunile de 12 x 2 m şi 
3o x 2 m. Notarea secţiunilor s-a făcut încontinuarea celor cercetate în cursul anului 1978. L..--

Din punct de vedere stratigrafic, situaţia, cu mici modificări determinate de natura complexelor, este 
identică celei observate anterior. Astfel, în secţiunea A XXVI stratigrafia este următoarea: sub stratul vegetal 
care are o grosime de 15 - 20 cm se află o depunere corespunzătoare secolelor XIX - XX de aproximativ 40 
cm. Urmează o lentilă de pământ de nivelare, galben, de aproximativ 15 cm. În continuare, se află un strat 
negru-maroniu (30 cm). În partea sudică a secţiunii această depunere este întreruptă de lentile de nisip şi 
arsură provenind de la bârne şi scânduri carbonizate. Stratul corespunzător secolelor XVII - XVIII îl constituie 
o depunere de pământ cenuşiu de aproximativ 30 cm. Sub acest strat s-a constatat existenţa unui pavaj din 
pietre de râu, mici şi mijlocii, surprins în partea de Na secţiunii, care constituie nivelul corespunzător sec.XV. 
ln partea de S pavajul este întrerupt, constatându-se existenţa unui sol negru granulos, 50 - 60 cm, de fapt 
humus-ul medieval, în care s-au descoperit materiale specifice acestei perioade. Sub acesta se află un sol 
galben scurs urmat de solul galben verzui, de fapt solul viu. 

Au fost surprinse următoarele complexe: pavaj de pi re şi două gropi menajere în secţiunea A XXVI, 
construcţie medievală de zid în secţiunea A XXV. Resturile unei alte construcţii de zid şi cărămidă a fost 
identificată în secţiunea A XXVI, acestea fiind însă, posterioare perioadei ştefaniene. Continuarea cercetărilor 
în acest sector urmează~ aduce noi elemente privind datarea şi eventual evidenţierea altor constrrucţii în 
această parte a Curţii. V 

INVENTAR sec.XV. Aparţinând acestui secol a fost descoperită ceramică, obiecte de metal, piatră, os 
şi piele. Ceramica descoperită este de două categorii: de uz comun - roşie şi cenuşie, şi ceramica smălţuită. 
Ceramica roşie şi cenuşie se încadrează în repertoriul tipologic şi stilistic identificat la Curţile Domneşti şi în 
campaniile anterioare: vase borcan cu buza înaltă sau scurtă îngroşată, oala cu toartă, castroane scunde cu 
deschiderea largă şi fundul plat, capace cu pereţii subţiri şi şănţuirea interioară lângă buză carcateristică. 
Pasta din care au fost realizate vasele este de bună calitate. Ca decor se întâlnesc: linii paralele dispuse la 
distanţe foarte mici, egale, linia vălurită incizată, decorul realizat cu rotiţa. În ceea ce priveşte ceramica 
smălţuită remarcăm un fragment de buză având ca decor o ghirlandă. Smalţul, de culoare verde oliv, a fost 
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aplicat la exterior, peste un strat de angobă albă . Un alt fragment este smălţuittot în exteriorul vasului având 
culoarea verde închis. Cahle. Marea majoritate provin din regiunea pavajului. Ele sunt atât smălţuite cât şi 
nesmălţuite, realizate dintr-o pastă omogenă, fină, arsă la roşu. Smalţul cahlelor este de culoare verde, verde 
irizat, galben auriu, datând atât din prima cât şi din a doua jumătate a sec. XV. Se impune atenţiei un 
fragment acoperit cu angobă alb cretoasă. Acesta provine din unul din colţurile cahlei, având ca decor crucea 
cu bară simplă. Acest motiv se mai întâlneşte în diferite combinaţii şi pe alte cahle de la Curţile Domneşti, 
între care una reprezentând o ceată de cavaler cu flamuri şi bandiere. Între celelalte motive ornamentale 
menţionăm pe cele geometrice, cele zoomorfe precum şi un fragment din categoria celor cu decor compozit. 
Obiecte din fier. Cele mai multe provin de la locuinţe, dar au fost descoperite şi unelte, arme, piese de 
echipament militar. În categoria pieselor provenite de la locuinţe enumerăm în special cuie şi piroane, ţâţâni 
pentru uşi şi ferestre, fragmente de balamale, scoabe, un retez, verigi de la belciuge. Uneltele sunt 
reprezentate printr-un topor, două dălţi, fragmente de cuţite, un amnar de tipul celui în forma literei B. Armele 
sunt reprezentate printr-un manşon de la un vârf de lance şi un vârf de săgeată. Aparţinând echipamentului 
militar enumerăm un braţ al unui pinten şi o duriţă de pinten având iniţial 6 spini, din care se păstrează doar 
5. Tot din stratul aparţinând sec. XV mai provine un fragment de centură din piele, de asemenea, câteva 
catarame păstrate fragmentar. Din acest strat provin două monede: una divizionară, probabil un firfiric, într-o 
stare de conservare foarte proastă, din construcţia de zid distrusă din A XXV. Cea de a doua, din argint, a 
fost descoperită între pietrele ce alcătuiesc pavajul din A XXVI. A fost emisă în timpul lui Alexandru cel Bun, 
datând astfel pavajul menţionat în prima jumătate a secolului al XV. S-au mai descoperit ceramică de lznik şi 
alte obiecte din sec. XVII şi XVIII. Cercetările anilor 1992 şi 1993, deşi de mai mică amploare comparativ cu 
anii trecuţi, au scos în evidenţă existenţa în sectorul A a unei locuiri a Curţii încă din primul sfert al secolului 
XV, în timpul lui Alexandru cel Bun. Inventarul din a doua jumătate a secolului al XV-iea, descoperit şi în 
cursul acestor două ca~p nii întregeşte imaginea Curţii Domneşti a lui Ştefan cel Mare, documentată 
anterior prin descoperirea esturilor fundaţiilor şi impune continuarea cercetărilor în acest important obiectiv 
istoric al oraşului Vaslui. · · 

144. VĂRĂDIA, J. Caraş Severin; Eugen laroslavschi, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei; Ovidiu 
Bozu, Muzeul Judeţean de Istorie Reşiţa 

Cercetările s-au desfăşurat pe platoul "Chilii", aflat în partea nord-estică a satului, pe malul stîng al 
râului Caraş. Deşi în ultimii ani s-au urmărit în special vestigiile castrului roman din partea centrală a 
platoului, în timpul săpăturilor apar frecvent materiale preistorice, cele mai numeroase aparţinând epocii 
hallstattiene. Sumele afectate cercetării nefiind prea mari, amploarea săpăturilor~fost la fel, scopul urmărit 
fiind identificarea eventualelor turnuri de colţ de pe latura sudică, precum şi poart de pe aceeaşi latură. Au 
fost deschise secţiunile S XIV - S XVII, în lungime totală de 74 m şi late de 2 m. 

Din păcate rezultatele investigaţiilor au fost sub aşteptări, zona dovedindu-se răscolită anterior de 
diversele amenajări agricole. Rămâne ca o sarcină de viitor verificarea unui alt colţ al castrului. Materialele 
descoperite sunt bogate şi ele constau din ceramică hallstattiană şi piese mărunte din bronz, aparţinând 
aceleiaşi epoci, precum şi un foarte bogat inventar aparţinând epocii romane (ceramică, materiale de 
construcţie, vârfuri de suliţe şi de lance, săgeţi din fier, piese mărunte din bronz aparţinând militarilor romani 
etc.). Dată fiind importanţa acestei foarte vechi fortificaţii romane, remarcabilă şi prin dimensiunile sale, se 
impune continuarea cercetărilor . .J 

145. VÂRGHIŞ-"BISERICA GOTJCĂ~ud. Covasna; Bart6k Botond, O.J.P.C.N. Covasna 

S-au întreprins pe terenul aparţinând cultului reformat, cercetări arheologice cu caracter de salvare. 
Cercetările au fost determinate de apariţia, cu ocazia săpării, a unei gropi pentru stingerea varului, a fundaţiei 
unei construcţii masive, elemente arhitectonice aparţinând stilului romanic şi gotic, ca de altfel, şi a unui 
element cioplit din piatră (probabil cristelniţă), prevăzută cu o inscrippe runică. La aceste vestigii se adaugă şi 
cele care au apărut, nu departe de groapa de var de pe acelaşi teren, cu ocazia executării fundaţiei pentru 
noua Biserică reformată, constând din numeroase fragmente de schelete umane, care au fost răvăşite şi 
scoase la suprafaţă de la -1,50 m faţă de nivelul actual de călcare. Pe două cranii aparţinând scheletelor 
răvăşite, s-au surprins în regiunea ochilor şi a tâmplelor pete verzui de oxizi, datorate unor monede, care ne 
fac referiri la practicile utilizate cu ocazia înhumării celor decedaµ în perioada secolelor XII-XIII, situaţie 
surprinsă şi cu ocazia cercetărilor care s-au întreprins în cimitirele de secol XII, de la Zăbala şi Peteni din 
judeţul Covasna. Coroborând aceste elemente cu informaţiile scrise, care se află în arhiva Parohiei 
Unitariene din localitate, ni s-a deschis perspectiva existenţei unei constru~i ecleziastice medievale, situape 
adeverită cu ocazia sondajelor întreprinse ulterior şi de aici, necesitatea unor cercetări de salvare urgente. 
Situaţia din teren îngreunată de existenţa unei constru~i din lemn (actuala casă de rugăciuni pentru 
comunitatea reformată) de la mijlocul secolului al XIX-iea, ca şi a unei mari mase de pământ rezultată de la 
lucrările de fundaţie pentru o eventuală nouă biserică aparpnând cultului reformat, au făcut dificile 
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decopertarea în totalitate a zonei avute în vedere, pentru surprinderea în totalitate a vechii constructii 
ecleziastice. Cu toate aceste impedimente s-a reuşit decopertarea zonelor peretului nordic şi a jumătăţii nord
estice a absidei poligonale a unei biserici gotice târzii de secol XV-XVI , având în interior o lungime totală de 
24 m, precum şi surprinderea pe latura nordică, a zidurilor şi fundaţiei sacristiei care pe baza cercetărilor de 
până acum pare a fi dublă. Printr-un şanţ de control trasat pe direcţia NE-SV, s-a putut surprinde şi fundaţia 
peretelui vestic al bJsericii gotice, în zona probabilă a arcului de triumf, având în acest fel şi lăţimea interioară 
a bisericii , de 7 m. ln zona de delimitare dintre navă şi altar, pe latura peretelui nordic au apărut la baza unei 
noi fundaţii (probabil a fazei romanice) la -0,80 m, faţă de nivelul actual de călcare, 32 de monede din argint, 
precum şi câteva fragmente dintr-un vas ceramic, în care au fost probabil depuse. Pe baza unei prime 
intervenţii de curăţire, conservare şi determinare la un număr de 4 monede, s-a putut atribui cronologic acest 
tezaur monetar în secolul al XIII-iea, cu atât mai mult cu cât una din ele aparţine lui RUDOLF DE 
HABSBURG (1276-1282). Apariţia tezaurului monetar ridică noi probleme pentru cercetările viitoare la acest 
obiectiv arheologic, pentru faza romanică şi apoi gotică, ca de altfel şi în privinţa ci rculaţiei monetare în 
secolul al XIII-iea din această parte a Transilvaniei. Nu în ultimă instanţă , trebuie amintite fragmentele de 
frescă apărute atât în nivelul gotic, cât şi probabil romanic, care la rândul lor vor fi supuse determinărilor, 
pentru a avea o imagine cât mai exactă asupra complexităţi i vestigiilor apărute în urma campaniei de 
cercetări întreprinse până acum. În cadrul cercetărHor viitoare se are în vedere decopertarea în totalitate a 
întregului complex (biserică, clopotniţă, zid de incintă) , precum şi conservare in situ a acestuia. V------

146. VIILE TECll,~TATE", jud. Bistriţa-Năsăud; Gabriela Rădulescu , Muzeul Judeţean Bistriţa 
S-au întreprins cercetări arheologice în punctul "Cetate", aflat pe raza localităţii Viile Tecii, la fortificaţia 

medievală. Cercetările întreprinse s-au desfăşurat pe platoul cetăţii. S-au identificat o serie de elemente ale 
sistemului de fortificaţii , · obţinându-se date cu privire la etapele acestuia şi la stratigrafia zonei cercetate. 
Astfel, s-au putut depista şi controla traseul unei curtine de piatră ale cărei fundaţii se conservă "în situ" pe 
porţiuni, în unele zone identificându-se şanţul de demantelare al acesteia. Curtina menţionată s-a putut data 
prin materialul arheologic colectat în săpătură - este o fortificaţie de piatră medievală. Situl arheologic 
cuprinde însă şi fortificaţii anterioare: de pildă o fază anterioară curtinei de piatră, fortificaţia de pământ. 
Astfel, una din secţiunile trasate a pus în evidenţă prezenţa a două gropi mari de stâlpi ce conţineau 
fragmente ceramice ce se pot încadra cronologic la monumentul sec. XI-XII. Menţionăm şi prezentsi- unui 
consistent şi interesant nivel dacic evidenţiat stratigrafic, prin bogatul material arheologic descoperit.V 

147. VINŢU DE JOS,~NĂSTIREA DOMINICANĂ ŞI CASTELUL MARTINUZZI", jud. Alba; Adrian Andrei 
Rusu, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca 

S-a urmărit în primul rând, extinderea anexelor mănăstirii la sud de corul bisericii. În acest scop au fost 
trasate două secţiuni de sondaj (S XVI şi S XVIII). Cea de-a doua a căzut exact pe închiderea dinspre est a 
anexelor. A fost posibilă identificarea a două aliniamente de încăperi paralele. Primul, dinspre est, a fost 
construit în faza de început a mănăstirii, respectiv în prima jumătate a secolului al XIV-iea. Au fost identificate 
patru încăperi . Cea de a treia s-a dovedit a fi capela mănăstirii. Pentru cercetarea ei au mai fost săpate încă 
două secţiuni (S XIX şi S XX), cu casetele aferente. Altarul capelei ieşea în exteriorul aliniamentului. În 
dreptul încăperii a patra s-a mai identificat o mică construcţie adosată la exterior. Al doilea aliniament se 
compune tot din patru încăperi construite ulterior primei faze, peste un cimitir preexistent. Limita de sud a 
anexelor nu a fost regăsită, fiind situată la o distanţă mai mare de 30 de metri de biserică. Anexele au fost 
reluate şi uşor modificate în cursul :;ecolului al XVI-iea, în timpul funcţionării palatului Martinuzzi. V 

O altă secţiune (S XVII) a cercetat colţul de sud-vest al navei bisericii. În ea s-au constatat trei faze 
constructive diferite: o fundaţie cu contrafort în unghi drept, aşezată peste morminte anterioare, o elevaţie 
reluată după un plan nou, cu contrafort oblic pe colţ şi , în sfârşit, adosarea de contrafort a unei încăperi care 
ieşea din frontul faţadei de vest a bisericii. S-au cercetat încă un număr de 15 morminte (sec. XIV-XV). 

Cele mai frumoase pietre profilate gotice au fost recuperate din bolta prăbuşită a capelei mănăstirii 
(cheie de boltă, ogive). Alte piese interesante, care aparţinuseră decorului litic al anexelor sau bisericii 
(ancadramente d~. uş· , şi ferestre, stâlpi adosaţi), au apărut în toate secţiunile . S-a putut observa pentru prima 
oară, în mod cert, a ancadramente renascentiste de la palatul Martinuzzi au fost spoliate şi refolosite în 
castelul Bethlen. 

Piesele numismatice s-au îmbogăţit cu un al doilea tezaur monetar, datat în vremea regelui Matia 
Corvin. Dintre piesele mărunte se remarcă o aplică de bronz care poartă pe ea simbolul alchimiei. Spre 
deosebire de campaniile trecute, materialele arheologice contemporane mănăstirii au fost mult mai bogate 
(ceramică de uz comun, cahle, sticlărie). Din vremea palatului provine feronerie de construcţie (colţare de 
ferestre, lacăte etc.), sticlărie de lux şi comună, noi tipuri de cahle figurate. S-au recuperat şi pi~se 
arheologice contemporane castelului Bethlen (sec. XVII), majoritatea cahle care sunt de factură habană. v' 
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148. VITĂNEŞTI, "MĂGURICE" , corn: Purani, jud. T~leorman; Radian Romus Andreescu, M,N.1.R. ; Cătălin 
Borţun, Muzeul Judeţean Teleorman, Alexandria V 

În această campanie, suprafaţa tellului a fost împărţită în două suprafeţe , S şi Y, despărtite de un 
martor stratigrafic lat de 2 m. Sectoarele au fost împărţite la rândul lor, în caroruri de 2 x 2 m. În sup~afaţa X a 
fost deschis un sector de 10 x 10 m, în vederea cercetării locuinţei aleJă ei resturi apăruseră în S I, în 
campania precedentă. (Traseul secţiunii S I a fost inclus în suprafaţa X). 

Locuinţa L 1/1993, cercetată parţial are dimensiuni aproximative de x 5 m. În partea de nord au fost 
degajate aglomerări de fragmente ceramice, inclusiv vase sparte "in situ". Lângă locuinţă , în partea de nord
est se află două vetre, tăiate de trei gropi moderne. Legăturile acestor vetre (dintre care una are mai multe 
faze de folosire) cu locuinţa, urmează a fi stabilite în campaniile următoare . Au fost descoperite, alături de 
ceramică,~unelte de silex (se remarcă numărul relativ mare.- peste 50 - de plăcuţe de seceră, piatr, os, corn 
şi cupru). lncadrarea cronologică . Descoperirile aparţin fazei târzii (81) a civilizaţiei gumelniţene . L/ 
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