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1. ADAMCLISI, ,,CETATEA TROPAEUM TRAIANI", Jud. Constanţa; Colectiv: Prof. 
dr. Ion Barnea, consultant ştiinţific, Alexandru Barnea, responsabil, arh. Monica Mărgineanu
Cârstoiu, Liana Oţa, JAB; Ioana Bogdan Cătăniciu, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei. Cluj
Napoca; Gheorghe Papuc, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa; Nelu Zugravu cu 
studenţi în practică, Facultatea de Istorie laşi; Mihai Ionescu, Muzeul de Arheologie „Callatis"; 
studenţii Achim Irina, Bâltac Adela, Bobicescu Cristian, Constantin Robert, Gugiu Despina, 
Ionescu Liviu, Nedelea Isabela, Nicola Sabina, Panaite Adriana, Stoica Stan, Facultatea de Istorie 
Bucureşti. 

Fonduri: JAB, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca, Muzeul de Istorie 
Naţională şi Arheologie Constanţa, Facultatea de Istorie Iaşi. 

· BASILICA D. (AB, studenţi FIB). În suprafaţa ocupată de ruinele acesteia,. trei secţiuni (S 
11 a-b şi 10) şi înlăturarea unor martori de pământ dintre secţiuni, practicate anterior la sud de 
basilică. Rezultate mai importante ale cercetărilor: basilica a fost construită în interiorul unei mari 
clădiri, dezafectate în cursul sec. IV cel mai târziu; elementele oferite de sondajele anterioare au 
arătat că va fi fost vorba despre un edificiu termal (băi romane) din care a fost înregistrată încă o 
porţiune din zidul de est orientat N-S ; la rândul ei, basilica a avut cel puţin trei faze importante de 
construcţie, reconstrucţie şi reparaţii; ultimul nivel de călcare al acesteia nu se mai păstrează în situ 
decât sporadic, dar se citeşte pe unele din elementele constructive rămase pe loc şi prin racordarea 
stratigrafică la descoperirile de la est şi sud de basilică, în interior şi anexe (AB). 

SECTOR A, cartierul de la nord de poarta de est (L.O., A.B., studenţi FIB). S-a practicat o 
secţiune la 1 m nord de limita deja cercetată (v. voi. I, fig. 67), pe jumătatea dinspre est (S XI, 2 x 
15 m) care a dovedit că, la ultimul nivel de locuire, edificiul A2 continua cu o încăpere îngustă de 
cca. 2 m (A2b ), urmată de o alta a cărei intrare cu prag a fost surprinsă în secţiune parţial. Partea 
superioară a zidăriei era din calupuri de chirpic, iar acoperişul din olane şi ţigle (L.O., A.B.) . 

ANEXA FORTIFICATĂ DE LA SUD-ESTUL CETĂŢil_(M.I. , A.B., studenţi FIB). O 
nouă secţiune-sondaj (SG) a arătat pentru prima dată mai clar sistemul 'de apărare al zidului acesteia 
către est cu şanţ şi val de pământ, având la bază un rest de zidărie, aparent nefolosit pentru acest 
sistem târziu (sec. V - VI p.Chr.; M.I. , A.B.). 

TURNUL NR.4. Ioana Bogdan Cătăniciu, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj
Napoca. A continuat dezvelirea turnului T 4, în jumătatea de nord, săpându-se în trepte, pentru a se 
putea evacua pământul. Concomitent s-a trecut la dezvelirea în suprafaţă a zonei din vestul turnului, 
avându-se în vedere că pentru cercetarea naturii construcţiilor anterioare incintei constantiniene, 
săpătura trebuie extinsă în această zonă. Rezultatele din 1995 au confirmat observaţiile din 
campaniile anterioare, fără a aduce elemente noi. 

S-a stabilit cu exactitate succesiunea fazelor de existenţă în acest punct: peste pământul viu -
loess - la baza straturilor arheologice, se află un strat de pământ brun cu arsură şi puţin material 
arheologic din epoca Principatului; groapa de fundaţie a turnului T 4, în partea sa dreptunghiulară a 
avut lăţimea egală cu lăţimea zidului, aşa încât acest strat nu a fost deranjat; se pare că frontul 
semicircular al turnului a fost construit într-o groapă cu mult mai largă decât zidul, căci la cca. 3 m 
de latura de sud groapa de fundaţie este cu cca. 75 cm mai lată decât zidul. 

O primă fază de construcţie este marcată de un strat de lut cu pigment de mortar - este faza 
în care s-a construit o fundaţie din piatră brută de carieră, partea inferioară legată cu pământ, iar 
partea superioară legată cu mortar; latura de sud a acestei fundaţii are un unghi de cca. 15 grade faţă 
de latura de sud a turnului constantinean, iar aripile de est şi vest sunt de lungimi inegale. Fundaţia 
se pare că a fost demantelată în momentul în care s-a edificat turnul T 4, partea centrală fiind lăsată 
cu cca.30 .cm mai înaltă decât părţile laterale. 

Peste acest lut, deasupra fundaţiei demantelate, în colţul de sud-est al turnului, sub un strat 
de dărâmătură cu piatră de dimensiuni medii şi mortar, s-au descoperit resturi răvăşite ale unor 
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schelete şi după o primă evaluare. incomplete. extrem de friabile. Este greu de apreciat când anume 
au• fost depuse acestea aici. deoarece dărfun(ttura de peste ele poate să fie rezultatul construirii 
laturilor turnului constantinean. peste nivelul de construcţie. nivel Jc la care s-au aşezat peste 
fundaţii blocuri de parament ecarisate. sau este vorba de o intervenţie constructivă ulterioară; 

problema este de soluţionat numai prin studierea întregului material ceramic descoperit; nivelul de 
călcare în turn pe toată perioada de după construire şi până la un incendiu masiv. databil la sfârşitul 
sec. VI p.Chr, s-a aflat la nivelul crepidei practicate pe toate laturile turnului: nivelul de călcarc'în 
turn este cu cca. 40 cm. Acest nivel este abandonat ca urmare a unui incendiu puternic care a mistuit 
partea lemnoasă a turnului. resturi carbonizate ale unei bârne cu diametrul de I 5 - 20 cm s-au frânt 
lângă crepida de pe latura de vest. Nivelul următor s-a amenajat peste dărâmătura completată şi 

nivclat(t cu lut adus, la 75 cm deasupra celui incendiat. 
Peste acest nou ni\·el s-a prăbuşit dărâmătura finală a turnului. datarea acestei faze poate fi 

făcută cu ajutorul monedelor unui mic tezaur risipite pe nivel. Monedele identificate de Gh.Poenaru 
Bordea se datează între Justin li şi Sofia şi Mauriciu Tiberiu. ultima monedă fiind emisiune 590/91 
emis(t la Nicomedia. Prin locul de descoperire a monedelor suntem de părere că ele s-au prăbuşit 
dintr-o firidă a zidului de pc latura de est a turnului. 

Spolierea turnului de hlocurile ecarisate. din exterior şi interior. a avut loc încă într-o 
perioadă istorică. deoarece peste stratul de emplecton demantelat s-a aflat un strat de humus de 
câţiva centimetri. peste care s-a atlat un nou strat de dărâmătură. 

Cercetarea din turnul T 4 se poate considera încheiată, deoarece am rezol ·;at probleme 
ţin,înd ele nistcnţa lui. Ne propunem ca prin extinderea săpăturilor la vest de turn, în exterior, într-o 
zonă nccc!'l'ct al,\. i.ir în interior prin recercetarea unor vechi sondaje din prima jumătate a secolului, 
neterminate. sit nhţincm date privind faza traiană a incintei pe latura de nord. 

BASJLICA COEMETERIALIS (N.Z„ A.B„ studenţi FII şi FIB). Prin patru casete şi o 
secţiune parakl:t rn cele precedente care au cercetat basilica (S.6). s-au înregistrat: pavajul interior 
din cări:imidă. delimitarea celor trei nave şi cftteva din bazele de coloane aflate pe plintele lor, 
delimitarea parţială a corului cu balustrade. atrium-ul (colţul de SV) şi o parte din anexele dispuse 
dttn.; sud. paqial pavate cu dale de piatri:i şi prcvăwtc cu o intrare cu prag de piatră pentru uşă dublă 
spre sud ciitrc care se ajungea urcând câteva trepte ( N.Z., A.B.) 

BASIL I CA EXTRA MUROS. V (Gh. P. ). Cercetarea a completat integral planul basilicii, 
constat[111du-sc lărgirea acesteia la forma cu transept într-o etapă târzie (Gh. P.) 

CERCETĂRI DE TEREN ÎN ZONĂ (M.I.. A.B., studenţi FIB). I. Apeductul de la 
ljijlQ_tc. în punctele Mina Veche şi în amonte . 2. Fragment de locuinţă extra murană cu pavaj de 
cărămidă databilă în sec. VI. la cca. I 00 m sud de poarta de sud; săpătură de salvare-înregistrare. 3. 
La sesizarea unui sătean. deplasare ~i cercetare de teren la Abrud unde, la est de sat. s-au verificat şi 
înregistrat câteva porţiuni de apeducte romane, unele refolosite şi azi (din tubuli ceramici) şi urmele 
unei aşezări romane târzii în marginea de est a satului (M.I.. A.B.) 

2. ALBA IULIA, Jud. Alba; 

A. CASTRUL ROMAN APULUM; Vasile Moga. Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia~ 
Matei Drâmbeanu, student Universitatea „ I Decembrie" Alha Iulia 

Reluate în cursul anului 1994 (dupi:i o cercetare prealabilă în I 986) cercetările arheologice 
avfmd ca obiectiv porta principali.\· dl'.rtrn a castrului legiunii XIII Gcmina de la Apulum şi-au 
propus. în campania 1995 (şi parţial au reuşit). să dezvelească turnul de vest al porţii situat pe latura 
sudică a fortificaţiei. Facem precizarea c(t aici (pe terenul situat pc str. Militari) este singurul loc 
liber în care investigaţiile pot să ofere şansa conservării în situ a unui obiectiv istoric important, ce 
parc să fi sfidat timpul. · 

2 
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După îndepărtarea nivelelor feudale (se cunosc menţiuni documentare că aici au fiinţat 
edificii monahale, monetăria oraşului, un turn de pompieri ş.a.) s-a ajuns la stratul antic 
corespunzător unuia din turnurile ce flancau poarta castrului, turn de formă patrulateră. 

Turnul a fost ridicat în agger-ul fazei de pământ a castrului, laturile sale cuprinzând în 
elevaţie blocuri ecarisate, aşezate în tehnica opus quadratum. Latura vestică a edificiului, groasă de 
aproximativ de 1,60 m, păstrează opt rânduri de asize, ultimul nivel al acestora fiind surprins la cota 
de -3,75 m. 

Latura opusă, din care în situ au fost surprinse doar blocurile de la bază (aici s-a intervenit 
mult în epoca feudală, prin dislocarea blocurilor antice) are grosimea de 2,15 m, o explicaţie, 
deocamdată ipotetică. fiind aceea că ca. latura. se găseşte în apropierea porţii propriu-zise, care, aşa 
cum au dovedit-o investigaţiile noastre mai vechi ( 1986) se încadrează în tipul porţilor duble. cu 
pilon median (central)_, 

Intrarea în acest (deocamdată) prim turn pus în evidenţă, cu deschiderea de 1,70 m, era 
practicată în partea dinspre interiorul castrului (nord). unde. la adâncimea de 2,85 m am surprins 
pragul şi scările de acces. Cu siguranţă turnul a arnt parter şi etaj. 

Turnul de vest. acum degajat în cca mai mare parte, are un ieşind de 0,80 m în afara 
frontului incintei propriu-zise (a se vedea ca analogic castrul de piatră de la Drobeta). 

Desele intervenţii după încetarea activităţii (misiunii) în castru (spre exemplificare între 
laturile edificiului se păstrează şi în zilele noastre un arc de boltă din cărămidă legat de activitatea 
monetăriei medievale) au înstrăinat, în decursul secolelor. piesele de inventar romane. Au fost 
recuperate, totuşi. fragmente de materiale de construcţie rn însemnele abreviate ale unităţii romane 
ce a staţionat aici, pe întreaga durată a stăpânirii romane în Dacia. precum şi câteva fragmente 
provenind de la vase terra sigillata (se remarcă o farfurioară întrc~ihilti fără ştampila atelierului). O 
menţiune specială se poate face asupra câtorva fragmente ccra111icL' dacice, lucrate cu mâna (cu 
motive ornamentale constând din butoni şi brâuri crestate) şi. nu în ultimul rând, asupra unui 
dupondius aparţinând emisiunilor lui M. Ulpius Trai anus. emis între I 03 - 111 (RIC, III, 505) ce pot 
reprezenta repere cronologice ale debutului vieţii romane la Apulum ,- în general, şi al castrului 
legiunii XIII Gemina în special. 

B. ,,DEALUL FURCILOR"; Nicolae Rodean , Radu Ciobanu, Muzeul Naţional al Unirii 
Alba Iulia 

Zona cercetată anterior parţial doar, dealul „Podei", sau dealul „Furcilor" din Alba Iulia, 
prezintă un interes arheologic deosebit fie şi prin simplul fapt că o seamă de piese, descoperite 
accidental, unele de o importantă valoare istorico-documentară, semnalau existenţa în acest 
perimetru a unei prospere aşezări de epocă romană. Îndreptăţite sau nu, o serie de ipoteze legate de 
cercetările mai noi lăsau să se înţeleagă că aici ar trebui situat Municipium Septimium Apulense, şi 
apoi colonia Nova Apulensis, titulaturi menţionate în textul mai multor inscripţii referitoare la acest 
centru urban al Dacici romane. 

Săpăturile arheologice de salvare au fost impuse de construirea unor imobile particulare ce 
reclama, în prealabil, descărcarea terenului de sarcină istorică. Întregul perimetru cercetat în acest an 
fusese ocupat anterior de întinse culturi agricole, fapt ce a prejudiciat serios situl arheologic în 
chestiune. Au fost executate în total douăsprezece secţiuni, de dimensiuni variabile, dispuse în trei 
puncte distincte, în funcţie de amplasamentul specific al fiecărui imobil în parte. 

Ultimul punct investigat, cel mai interesant dealtfel, se situează la aproximativ 60 m sud de 
monumentul ridicat în memoria răscoalei lui Horea, pe un teren de aproximativ 1600 m.p. din 
imediata vecin;itate a intersecţiei străzilor Izvor şi Dealul Furcilor. Aici au fost executate trei 
secţiuni, S IO şi S 11, în cruce, iar S 12, dublând traseul secţiunii S 11. În secţiunile amintite nu au 
fost reperate ziduri în situ, însă amprenta acestora se putea observa clar în profile. Construcţiile de 
zid, ca şi o serie de bordeie descoperite aici, respectau o orientare omogenă, fapt ce dovedeşte 
păstrarea, în linii mari, a unei trame stradale iniţiale. Structurile de locuire păstrate relativ bine în 
acest perimetru au fost doar bordeiele, două romane şi unul medieval, toate cu un bogat material 
arheologic. 
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În celelalte două puncte investigate, situate la aproximativ 30 m sud de punctul amintit 
înainte, au fost descoperite urmele a trei locuinţe romane cu ziduri din piatră de râu prinsă cu 
mortar. Tot aici au fost identificate urmele a două morminte romane de incineraţie, parţial distruse. 

Pe baza analizei inventarului arheologic recuperat, reperele cronologice ale urmelor de 
locuire semnalate se situează între mijlocul secolului al II-lea şi prima jumătate a secolului al Iii-lea. 
În punctele investigate nu am putut identifica un strat compact de cultură medievală, ci doar urme 
sporadice de locuire, databile în secolele X - XI. 

C. STR. CETATE; Mihai Blăjan, Radu Ciobanu, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

S-au executat două secţiuni în cadrul unui sondaj de descărcare de sarcină istorică a 
terenului din grădina casei nr. 2 din strada Cetăţii. Primul şanţ (21 x 2 m) trasat pe direcţia N-S s-a 
adâncit până la 1,30 m, iar cel de-al doilea a fost dispus perpendicular pe secţiunea precedentă, 
adică pe direcţia ESE-VNV. 

Stratigrafia celor două secţiuni este identică şi a surprins la bază orizontul de argilă 
aluvionară, decapat la partea superioară de depunerile de locuire romane, groase de 0,32 m, şi 

humusul actual asociat pe alocuri, la partea inferioară, cu fragmente ceramice feudale timpurii (sec. 
X). 

Dintre complexele dezvelite în cursul săpăturilor arheologice notăm prezenţa unei fântâni 
antice umplută cu numeroase materiale (bolovani , tegulae şi ceramică) şi a două gropi menajere. 
Inventarul cuprinde numeroase fragmente de vase (oale, castroane, farfurii, străchini , căni, cupe, 
fructiere, amfore, etc.) de culoare gri-cenuşie sau roşie, tegulae fragmentare anepigrafe, cuie din 
fier, etc. 

Sondajul arheologic a constatat o intensă locuire a platoului situat la S-V de castrul antic şi 
extinderea aşezării medievale timpurii până spre „Dealul Furcilor". 

D. STR. MIHAI VITEAZUL; Mihai Blăjan, OJPCN Alba 

La sud şi est de clădirea nr.17 s-a săpat un şanţ de canalizare adânc de 2, I O m, c~re a fost 
prelungit pe marginea sudică a străzii Mihai Viteazul spre Poarta a III-a a fortificaţiei austriece. 
Străpungând straturile arheologice până la orizontul roman, şanţul a secţional la extremitatea estică 
şi depunerile argilo-nisipoase ale terasei cuaternare. La sud de clădirea menţionată s-au conturat un 
semibordei din secolul al X-lea şi o locuinţă din veacul al XII-iea, iar de-a lungul străzii s-au mai 
identificat podeaua a trei edificii romane; a unei locuinţe medievale (sec. XVII) ş i a două clădiri din 
veacul al XVIII-iea, din care una era prevăzută cu o sobă din cahle smăltuite . Sub aspect stratigrafic 
au fost surprinse depunerile romane, prefeudale (sec. IV - V) şi medievale (sec. X - XVIII). 
Inventarul arheologic constă din resturi ceramice şi tegulae fragmentare antice, precum ş i plăci de 
teracotă, cuie şi ţâţâni de fier din evul mediu. 

Observaţiile stratigrafice efectuate în cursul săpării şanţului de canalizare au constatat o 
intensă locuire a incintei castrului antic, utilizat ca fortificaţie şi în veacurile următoare. 

E. STR. BRÂNDUŞEI; Mihai Blăjan, OJPCN Alba 

S-a executat o casetă (3,20 x 6,20 m) pentru turnarea fundaţiei unui garaj în curtea casei nr. 
7 din strada Brânduşei. 

Adâncită până la 1,30 m, groapa a secţionat depunerile arheologice până la nivelul 
humusului preroman. În peretele sudic al construcţiei subterane s-a constatat că humusul antic era 
suprapus de un strat de balast gros de 0,35 m, urmat de un pământ negru ce constituia umplutura 
(0,45 m) unei locuinţe medievale timpurii (sec. X) şi humusul vegetal actual. 

În colţul de N'." V al casetei s-au conturat resturile unor substrucţii (bolovani de râu înecaţi în 
mortar, ţigle întregi şi fragmentare provenite din acoperişul prăbuşit, etc.), precum şi o groapă 
săpată în stratul de balast, atribuită podelei unei construcţii antice. Inventarul arheologic cuprinde 
fragmente ceramice (oale, străchini, castroane, amfore, etc.) romane şi cioburi medievale timpurii 
(sec. X). 
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F. STR. AUREL VLAICU; Mihai Blăjan, OJPCN Alba 

S-a executat un şanţ de canalizare la est de Hotelul Cetate şi de-a lungul străzii Aurel Vlaicu. 
Lat de 2 m, şanţul a străpu!ls depunerile arheologice până la nivelul orizontului de ·argilă aluvionară, 
situat la 4 m adâncime. In cursul lucrărilor au fost secţionate patru substrucţii cu fundaţie de 
bolovani de râu, din care una era prevăzută cu elemente de hipocaustum, precum şi o groapă 
menajeră, toate din epoca romană. Dintre piesele antice identificate semnalăm un altar epigraf şi alte 
câteva monumente cu ornamente plastice. În dreptul casei nr. 18 s-au recuperat câteva fragmente 
ceramice feudale timpurii (sec. X) şi s-a conturat podeaua unui bordei medieval (sec. XVI). 

Cercetarea stratigrafiei şanţului a adus dovezi inedite cu privire la extinderea aşezării antice 
şi medievale pe „Platoul Romanilor", la nord de castrul antic. 

G. LIMBA „BORDANE"; Ioan Al. Aldea, Marius Ciută, studenţi Universitatea „1 
Decembrie 1918" Alba Iulia 

Pe baza prospecţiunilor şi forajelor pedologico-arheologice şi a planului topografic, au fost 
delimitate ariile şi grosimea stratului de cultură din această aşezare, precum şi caroiajele de 
cercetare corespunzătoare. În baza dosarului tehnic de sit arheologic astfel întocmit, au fost 
efectuate sondajele de control stratigrafic necesare pentru desfăşurarea în anii următori a unor 
săpături sistematice de amploare. 

Săpăturile de la Limba au fost efectuate în punctul numit .,Bordane" aflat Ia cca. 500 rn în 
aval de punctul numit „Vărar", sondat de I. şi D. Berciu în 19-+ 7. S-au executat trei secţiuni, dintre 
care două (S I = 10 x 2 rn cu simbolul „TC-1" şi S li = I O x 2 m cu simbolul „TE-1 ") în stânga 
drumului ce leagă Oarda de Jos de Limba şi a treia ( S IIl = 5 x 2 m) în dreapta drumului , pe acelaşi 
aliniament cu primele două, respectiv nord-sud (vezi PI. I). 

Cu acest prilej au fost scoase la lumină numeroase vestigii arheologice şi s-au putut face 
observaţii stratigrafice de importanţă majoră, atât pentru elucidarea problemelor prevăzute în temă, 
pe ansamblu, cât şi pentru raporturile cultural-cronologice dintre culturile neolitice din zona 
bazinului mijlociu al Văii Mureşului. A putut fi stabilită existenţa unui strat de cultură cu o grosime 
variabilă în cuprinsul aşezării, care se înscriu între adâncimile de 0,30 m până la 2,00 m. În 
cuprinsul acestuia au putut fi desluşite, inclusiv prin complexe de locuire (locuinţe de suprafaţă şi 
bordeie), un număr de trei principale niveluri de locuire, fiecare cu mai multe niveluri de călcare. 
Dintre acestea, primul nivel de jos în sus (în ordinea vechimii), reprezentat îndeosebi prin gropi 
şi/sau bordeie, aparţine, potrivit materialului arheologic caracteristic, ilustrat îndeosebi prin 
ceramică, diverse unelte de piatră şi os şi statuete fragmentare, unei faze târzii a culturii Criş, pe 
alocuri în asociere cu eleţnente tipice pentru un aspect cultural, atribuit, până în prezent, în linii 
generale, civilizaţiei de tip vincian timpuriu. Este pentru prima dată, în istoria cercetărilor. 
arheologice româneşti, când acest raport cultural-cronologic a putut fi stabilit pe bază de obsavaţii 
stratigrafice şi tipologico-stilistice certe. Prelucrarea şi studiul detaliat al acestora vor fi de o 
importanţă majoră pentru stabilirea, atât a originii, cât şi a raporturilor dintre principalele curente şi 
aspecte culturale care au dat naştere culturilor neoliticului dezvoltat de pe o bună parte a teritoriului 
României. Aceste prezumpţii sunt argumentate şi de dovezile de ordin stratigrafic şi tipologic 
rezultate din nivelul următor, din care au apărut, în asociere, materiale aparţinând aspectului cultural 
turdăşean şi ceramică pictată de tipul cunoscut sub numele de „Lumea Nouă - Cheile Turzii". 
Locuirea neolitică din această aşezare pare să se încheie, cel puţin în zona cercetată până acum, într
o etapă în care, pe malul opus al Mureşului ia o mare amploare cunoscuta aşezare de la Alba Iulia -
,,Lumea Nouă". 

„LUMEA NOUĂ". Ioan Al. Aldea, Marius Ciută, studenţi, Universitatea „1 Decembrie 
1918" Alba Iulia 

Secţiunile au fost deschise în zona _de maximă extindere a complexelor de locuire din 
staţiune, aşa numita „zona_)\". Şi aici, observaţiile stratigrafice şi bogatul material arheologic 
rezultat, într-o succesiune·-strătigrafică complexă, care se înscrie în medie între adâncimile de 0,20 
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m şi 2,60 m, au prilejuit o seamă de descoperiri. pe baza cărora se pot stahili. în primul rfmd. 
raporturile cultural-cronologice cu aşezarea de la Limba şi. prin aceasta. cu celelalte aşezări ncu
eneolitice din bazinul mijlociu al Văii Mureşului. Şi la „Lumea Nouă" primele locuiri aparţin 

neoliticului mijlociu, începând însă cu o secvenţă cronologică corespunzătoare momentului în care 
în această zonă s-a realizat contactul dintre aşa numita cultură Vinca-Turdaş şi orizontul cultural
cronologic reprezentat de ceramica pictată de tip „Lumea Nouă - Cheile Tur,ii" . Dar. spre 
deosebire de Limba, la „Lumea Nouă" locuirea continuă şi în perioada eneolitică. hine reprocntat:i. 
aici, îndeosebi prin fazele mijlocie şi târzie ale Culturii Petreşti. urmată. la rfm<lul ci. de locuiri 
sporadice Coţofeni, peste care se suprapune o intensă locuire romană. 

De subliniat faptul că, încă din acest stadiu al cercetărilor. reiese valoarea dcoschită a 
documentaţiei arheologice, a observaţiilor stratigrafice inedite şi a comparaţiilor posihik cu alte 
aşezări contemporane şi învecinate, de natură să ducă. prin extinderea cercetărilor la rnncluzii de 
ordin cultural-istoric de o valoare excepţională pentru stabilirea originii şi cvolu\iL·i principalelor 
culturi şi civilizaţii neo-eneolitice din zonă şi, implicit, la elucidarea principalelor şi esenţialelor 

probleme pe care dezvoltarea preistoriei intracarpatice (şi nu numai) Ic ridic:i în faţa cercetărilor 

privind preistoria spaţiului carpato-dunărean . 

3. ALBEŞTI, Jud. Constanţa; Adrian Rădulescu. Maria Bărhulcscu. Lucia Buzoianu . 
Muzeul de istorie naţională şi arheologie Constanţa; Nicolae Georgescu. Muzeul de arheologic 
„Callatis" Mangalia 

Cercetările recente de la Albeşti s-au desfăşurat în interiorul fortificaţiei. în câteva carouri 
situate în apropierea laturii de est a incintei. 

Au fost cercetate douc1 complexe de locuire şi raportarea acestora la căile de acces intniuarc. 
Locuinţa din caroul 14. sector B. din care s-au Jcscopcrit zidurile Jc sud şi de vest. p;1strea1.:1 

două nivele de construcţie: primul este marcat de pietre mai mari care stau pe un strat de tasarL' şi 

formcză un prag de cca. 0.25 m. Faza a li-a este documentată din pietre aşcz;1tc mai md, 111;11. 

păstrând orientarea fazei anterioare. Nu a fost identificată nici o amenajare interioară: di11 interiorul 
şi exteriorul locuinţei provin în schimb materiale ceramice Jatabilc în prima _ju111; .. 11a1c a sec III 
a.Chr. : ştampile amorficc de Heraclea Pontică (grupa a IV) şi Cnidos. lckythos cu rnrp ovoidal. 
kantharos attic etc. 

La nord de prima locuinţă a fost cercetată o a Joua care. păstrând orJonarca perpendiculară 
faţă de laturile incintei. este Je dimensiuni mai mari şi arc în interior amenajată o vatră. Locuinţa 
corespunde carourilor 5 şi 15 (lungimea păstrată a zidului de sud este de 5.1 O m). Zidul de c-.1. lung 
de 2, 15 m. prezintă o deschidere larg[1 de 1.90 m. Pc latura nordică. locuinţa suprapune pa\'ajul unei 
străzi bine marcate. care urmând direcţia est-vest. este perpendiculară pc incintă . 

Materialul ceramic recoltat. predominant gn:ccsc. asigură şi acestei locuinţe funcţionalit;11L'a 
în sec. III a.Chr. Locuinţele sunt clar delimitate. la est şi nord de străzi. 

Prima stradă. semnalată încă din primele campanii. arc direcţia sud-nord şi s-a păstrat pc o 
lungime de 7.20 m în carourile J--1-. sector B. În partea de sud. lăţimea străzii este de .1.70 m. pL·ntru 
ca în colţul de suci-est al caroului 14 lăţimea să se reducă la 2.80 m. 

StraJa. amenajată în etapele anterioare de cxistcnţ[1 ale fortului. continuă să funcţioneze până 
în momentul ridicării locuinţelor: construirea primei locuinţe (c.14) determină tocmai îngustarea 
străzii; spre nord pavajul de piatră al străz. ii continuă până în zidul de est al locuin\ci allată în c.5-15. 
s.B. 

A doua stradă urmează direcţia est-vest şi a fost surprinsă pc o lungime de cca. 8 m. 
Amenajarea ci este anterioară ridicării locuinţei din carourile 5-15 şi poate să corespundă cu prima 
fază de construire a locuinţei din caroul 14. sector B. 

Observaţiile urmează a fi verificate într-o campanie , ·iitoare. când intenţionăm să finalizăm 
investigarea fortului de la Albeşti în sectorul B. 
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4. BĂLEŞTI. Jud. Gorj: Gheorghe Calotoiu, Muzeul judeţean Gorj 

Muzeul judeţean Gorj. în colaborare cu elevii de la Şcoala gimnazială Băieşti, a efectuat un 
sondaj arheologic la Băieşti. în punctul „Linia a doua", la 300 m N-V de Şcoala Băieşti, pe o terasă 
cu dimensiunile de 250 x 150 m. S-a trasat un şanţ de I O x 2 m, unde s-au descoperit fragmente 
ceramice cc apartin culturii Glina. faza a III-a. 

Materialele arheologice descoperite constau în special din ceramică (grosieră şi 
scmigrosicră). Formele cele mai des întâlnite sunt vasele mari pântecoase, vasele tip „sac", oalele de 
dimensiuni medii. străchinile. paharele, cănile. Uncie dintre vase au corpul bombat, altele au pereţii 
drepţi sau uşor curbaţi, cu gura în formă de pâlnie. cu buza răsfrântă în exterior sau oblică. Decorul, 
în anumite situaţii, este cel cu măturica şi găurilc-huton cc se găsesc sub buză şi pe umăr, fiind 
grupate în şir simplu sau şiruri duhlc. apar şi brâuri organice alveolate, aşezate sub buza vasului sau 
pc umărul lui. 

Alături de ceramică au mai fost recuperate obiecte de lut (fusaiole, greutăţi), din piatră 
(lamele. hurinc) şi un fragment dintr-o seceră (crummeser). Aşezări de tip Glina III au mai fost 
descoperite în Grnj, la Bengeşti-Ciocadia, Săuleşti, Rogojelu, Bohorelu, Timişeni şi mai nou la 
Bumbeşti-Jiu. pc o terasă a Jiului, în punctul Vârtop. 

5. HĂRBOŞI, Jud. Galaţi; Silviu Sanie, Victor Cojocaru, Institutul de Arheologie Iaşi 

Săpăturile arheologice s-au desfăşurat, ca şi în anul 1994, la sud de castcllum, la aproximativ 
50 m de calea ferată. în grădina locuitorului F.Georgescu. Secţiunea 1-95, orientată nord-sud, a avut 
în final dimensiunile 20 x 2 m. 

Continuarea spre sud a explorărilor a adus câteva rezultate utile reconstituirii sistemului de 
apărare 1x· latura sudică. care vor putea fi admise ca sigure doar după săpături de verificare la vest 
de S 1-95. 

Pc direcţia M - 6,5 începe un perete rectangular din pământ bătut, lat de 0,80 m, pe care pot 
fi observate gropile unor stâlpi . La 0,5 m de acest murus, pe traseul secţiunii. a fosţ surprinsă o parte 
(2.5 m) dintr-o locuinţă (turn?) parţial distrusă de lucrările agricole care va putea fi delimitată după 
deschiderea unei casete pe latura vestică . 

La I .5 m la sud de acest complex, în nivelul I, începe un şanţ cu deschidere maximă de 3,5 
m (M - 12.5 M - 16 ). La 1,5 m de marginea sudică a şanţului care coboară unghiular până la - 2,35 
m poate fi consemnată prezenţa unei alte amenajări care rămâne a fi studiată în campania următoare, 
după prelungirea spre sud a secţiunii. 

Nivelul II roman, aflat la -0,30 - 0,40 m de la nivelul actual de călcare, este distrus de 
lucrările agricole pe o marc parte a suprafeţei cercetate. La -0,80 m apar refacerile din nivelul I 
roman. Săpăturile în aşezarea getică nu sunt posibile din pricina nivelului pânzei de apă freatică în 
zonă (-1,80 -2 m). 

Materiale recoltate. Ceramica romană din foarte multe tipuri de vase şi categorii este foarte 
fragmentată şi vor fi cu probabilitate doar trei vase întregibile. Amforele, cele niai multe de 
dimensiuni medii. sunt tipice pentru sec. I - III. Au mai fost găsite două monede în stare proastă de 
conservare, câte una în fiecare nivel şi zgură de fier. 

Materialele sunt în curs de restaurare. Se impune continuarea cercetării în zona sud-vestică 
pentru corecta completare a hărţii arheologice a localităţii şi adăugarea unor importante date asupra 
castrului şi aşezării civile. 

6. Bi\RBULEŢU, BISERICA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI", Jud. Dâmboviţa; 
Petre Diaconescu, Muzeul de Istorie Târgovişte 

La cererea beneficiarului şi a proiectantului, s-a executat un sondaj la biserica, monument 
istoric, din satul Bărbuleţ. 
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Biserica a fost grav afectată de ultimele 3 cutremure, existând fisuri în structura altarului, 
turlei şi la cornişă, cât şi desprinderi ale frescei (atât la interior, cât şi pe faţada de vest). 

Biserica a fost ctitorită de Radu Creţulescu vei-logofăt, între 1662 - 1663, fiind reparată şi 
zugrăvită în 1819 (după cum se menţionează în pisania mai nouă). Biserica este de tip navă, cu 
turlă-clopotniţă pe pronaos şi turn al scării pe latura de N. 

Separaţia naos-pronaos este realizată prin stâlpi octogonali de cărămidă, pe care se sprijină 
arcade. Altarul este poligonal la exterior, semicircular la interior, acoperit cu o semicalotă şi luminat 
de o fereastră în ax. Naosul este pătrat, acoperit cu o calotă pe pandantivi şi arce laterale pe masivi 
de zidărie, luminat de câte 2 ferestre pe S şi N. Pronaosul este pătrat, acoperit cu o calotă pe 
pandantivi şi arce laterale pe masivi de zidărie. Luminat de o fereastră pe nord şi două ferestre pe 
sud. În colţul de N-V se află uşa, ce duce la scara de acces a turlei-clopotniţă. Este un monument 
modest ca dimensiuni şi realizare, prezentând asemănări de structură cu biserica din Săcuieni, cu 
care este aproape contemporană. Datorită posibilităţilor financiare reduse, a fost executată o singură 
secţiune transversală pe naos, continuată în exterior pe latura de N (9,5 x 1,20 m). Situaţia 

stratigrafică se prezintă în felul următor: fundaţia, din bolovani de râu cu cărămidă spartă se 
adânceşte cu 1,24 m faţă de nivelul iniţial într-un strat de marnă suprapus de un altul argilos roşcat. 
Nu s-a surprins un nivel anterior de construcţie. Patul de nisip, depus direct peste humusul 
medieval, constituie suportul pardoselii originale. Aceasta este alcătuită din lespezi de piatră tăiate 
neregulat (groase de 0,04 - 0,06 m), legate cu lut. Peste pardoseala originală apare un nou strat de 
nisip peste care a fost aşezată pardoseala existentă, ce datează din 1855, de formă pătrată cu 
dimensiunile de 0,60 x 0,60 m. 

De menţionat, existenţa în centrul naosului a unei lespezi de formă ovală (vezi planul) ce 
marchează simbolic „mormântul domnului Iisus Cristos" şi care este contemporană cu pardoseala 
iniţială. 

În exterior, faţă de situaţia consemnată mai sus, au fost identificate două morminte, dintre 
care, M2 anterior anului 1855 şi celălalt, Ml , posterior acestei date. 

Pentru datare, menţionăm o monedă turcească din argint, datată 1691, culeasă de pe 
pardoseala iniţială. Nu a fost identificat un nivel de locuire anterior construcţiei bisericii. După 
informaţiile deţinute, satul vechi exista la mijlocul sec. al XVII-iea plasându-se spre N de Curtea 
Creţuleştilor. În altar, s-a descoperit fresca originală cu chipul ctitorului, Radu Creţulescu. 

7. BÂZDÂNA „LA CETATE", Corn. Calopăr, Jud. Dolj; Vlad V. Zirra, IAB 

Tipul obiectivului: aşezare întărită getică; straturile inferioare fumizează materiale 
numeroase ţinând de o locuire aparţinătoare culturii Coţofeni (începutul epocii bronzului); rare 
cioburi de vase hallstattiene. 

În vara anului 1995 fondurile alocate s-au ridicat la 900.000 lei, iar suma cheltuită la 
aproximativ 1.000.000 lei. În aceste condiţii săpăturile nu au înaintat decât foarte încet, nereuşind să 
se epuizeze nici măcar restanţele din anul precedent, deşi eforturile s-au concentrat pe această 
direcţie. Este vorba de secţiunea magistrală 111/1994 - 1995 (S 111/1994 - 1995) care străbate ca şi S 
1/1993 zona cea mai importantă de locuire de pe terasa estică a aşezării, precum şi (convenţional) 
aşa-numitul segment al „marelui şanţ", porţiune în care s-au păstrat resturile unor fortificaţii (val şi 
şanţ) care despart cele două terase din perimetrul sitului. · 

De la limita estică a fortificaţiilor de pe terasa estică şi până în zona şanţului de apărare 
profilul sudic al S 111/1994 a fost deplasat cu aproximativ un metru pe o distanţă de aproximativ 35 
m, în aşa fel încât să se poată cerceta până la o adâncime de circa 3 - 3,20 m. În linii mari aici s-a 
întâlnit următoarea situaţie : la bază pământul viu peste care s-au „clădit" mai multe straturi 
alternante de culori şi consistenţă destul de uşor de deosebit şi care au format, foarte probabîl, prima 
fortificaţie de pe terasa estică. Limita superioară a acestei construcţii este marcată de un nivel de 
dărâmare prin incendiere, căruia îi corespunde, pe panta şanţului de apărare un altul în compoziţia 
căruia se află numeroase resturi de cărămizi de chirpic amestecate cu bârne carbonizate, prăbuşite 
pesemne din palisada incendiată. Straturile de înălţare a acestei fortificaţii cuprind resturi mărunte 
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de vase preistorice (Coţofeni), mai multe în nivelul inferior şi mai puţine în cele de mai sus, cât şi 
cioburi de ceramică getică lucrată în cea mai mare parte cu mâna. · 

Mai suş de nivelul de dărâmare amintit urmează alte straturi alternante, cu cromatică diferită, 
cât şi o porţiune în care au fost îngrămădiţi bolovani rulaţi de ape, aduşi probabil din prundul râului 
Jiu, - aşezaţi acolo în intenţia de a consolida noua construcţie, o nouă fortificaţie ridicată peste cea 
distrusă prealabil. Imediat sub stratul vegetal se mai păstrează încă resturile celei de-a doua 
fortificaţii, sub forma unui nivel de arsură. Straturile care compun cea de-a doua fortificaţie, au dat 
la iveală puţine resturi de olărie preistorică şi o cantitate mai mare de resturi de vase getice. 
Numărul celor lucrate cu roata olarului a sporit. Între acestea se recunosc cu uşurinţă cele de formă 
şi pastă tipice din perioada „clasică" a civilizaţiei geto-dacice. 

Tot în S 111/1994 - 1995 (pe întreaga sa lungime măsoară circa 80 x 1,80 m, lărgit până la 2 
m) au fost continuate săpăturile pentru cercetarea locuirii de pe terasa estică. Insuficienţa fondurilor 
a făcut ca nici în această campanie să nu se poată ajunge, pe întreaga suprafaţă a secţiunii, la 
straturile care nu conţin resturi ale unei activităţi omeneşti. 

Materialele recuperate sunt reprezentate aproape exclusiv din ceramica getică, căreia i se 
adaugă un număr limitat de fragmente ceramice preistorice. 

8. BELCEŞTI, Jud. Iaşi; Alexandru Păunescu, IAB; Senica Tudose-Turcan, Muzeul de 
Istorie a Moldovei, Iaşi 

Sondajul arheologic şi-a propus verificarea informaţiei potrivit căreia există o bogată aşezare 
tardenoasiană pe Dealul Scarchi. La o periegheză anterioară au fost depistate încă trei puncte, pe 
lângă cel cunoscut (notate de noi A, B, C, D), care au fumizat piese de factură tardenoasiană. Toate 
sunt situate pe panta nordică a Dealului Scarchi, aflat la 4 km SSE de Belceşti, pe partea dreaptă a 
Bahluiului şi la aproximativ 8 km în linie dreaptă de bogata aşezare de la Erbiceni. 

Săpăturile s-au efectuat în punctele A (terenul lui Neamţu Gheorghe) şi C (terenul lui 
Săndulache Ion), trasându-se patru secţiuni de câte 9 m2 (6 x 1,5) cu adâncimea cuprinsă între 0,65 
şi 2, 1 O m. Pe locul care la periegheză a fumizat cel mai bogat material (punctul C) este plantată vie, 
motiv pentru care cele trei secţiuni de ai~i au fost orientate în jurul ei. În două din secţiuni (S II şi S 
III) terenul este distrus de eroziune, materialul litic apărând în solul arabil. În S I şi S IV stratul 
tardenoasian este suprapus, din punct de vedere arheologic, de o săracă locuire cucuteniană 
(Cucuteni B). În nivelul cucutenian au apărut puţine fragmente ceramice, piese de silex şi piatră 
şlefuită. Inventarul tardenoasian se limitează numai la piese litice (lipsesc resturile faunistice şi 
vetrele, deşi numărul pieselor calcinate este destul de mare). Piesele provenite atât din săpături, cât 
şi din cercetările de suprafaţă, se ridică la peste 170. Uneltele nu depăşesc 20 % din totalul pieselor, 
restul fiind aşchii, lame neretuşate şi nuclee. Cea mai mare parte di,ntre unelte sunt de dimensiuni 
microlitice şi sunt realizate din silex de Prut. Din punct de vedere tipologic menţionăm gratoare 
(realizate pe aşchii sau lemn), trapeze (simetrice şi asimetrice), lamele „a bord abattu", 
străpungătoare şi aşchii retuşate. Deşi cercetările de la Belceşti sunt într-un stadiu incipient, prin 
caracteristicile industriei litice, aşezarea de pe Dealul Scarchi se încadrează în marea zonă a 
tardenoasianului nord-vest pontic. · 

9. BERNADEA, PUNCTUL „DÂMBĂU", Corn. Bahnea, Jud. Mureş; Adrian Ursuţiu, 
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca 

Au fost reluate săpăturile la Bemadea, punctul ,,Dâmbău". Situl a fost investigat prin 
cercetări sistematice în anii 1966-1972, informaţii şi materiale provenind de aici fiind cunoscute din 
literatura de specialitate. 

Spre zona de vest a obiectivului, pe latura scurtă a acestuia, a fost deschisă o suprafaţă (Sup. 
1/1995) de 1 O x 5 m, perpendiculară pe şanţul magistral, executat în anii anteriori. De cealaltă parte 
a vechii săpături suprafaţa a fost prelungită printr-o secţiune S V /1995 de 10 x Z m. 
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Stratigrafia surprins;• şi care este relativ constanti"i pc întreaga lungime a sitului nostru este 
următoarea: un prim nivel (O - 0.30 m) de pământ negru lutos bulversat de lucrările agricole. nivel 
ce conţine şi el materiale arheologice (în special de cpoL·:1 d.tl·id. dar fără a lipsi şi câteva fragmente 
de epocă romană). Din acest nivel mai provine şi o pafta dt· L' t•ntură dacică. păstrată fragmentar. 
Urmează nivelul aferent locuirii de sec. I a.Chr - sec 1 p.Chr ((Ull - 0.50 m). cu un pământ granulos 
de culoare negru-cenuşiu. În acest nivel nu au fost dcscopcrill· rnmplcxe. Cel mai bogat strat 
aparţine locuirii din etapa mijlocie a primei vârste a fierului (0,50 - 1,20 m). Solul arc o culoare 
pregnant cenuşie. fiind nisipos şi lipsit de consistenţă. Aici. al:tturi de bogatul material ceramic din 
nivel, au fost identificate mai rimlte complexe. În suprafaţa 1/1995 au apărut două locuinţe de formă 
circulară neregulată. adâncită în pământ, de dimensiuni reduse precum şi o groapă de provizii 
dezafectată. O groapă romană cc pornea din nivelele superioare a intersectat parţial una dintre 
locuinţe. Din conţinutul complexului roman au apărut: o monedă de la Filip Arabul, două 
fragmente de fier. un cuţitaş de fier. o mărgică. precum şi partea inferioară a unui vas roman. 
probabil ulcior. În S V /1995. în nivelul hallstattian a fost surprinsă o groapă, care prin natura 
inventarului credem că avea rosturi cultice. Tot din S V/1995, dar dintr-o porţiune hulversată de 
intervenţii moderne. a apărut o psalic de fier. fragmentară specifică epocii dacice. La adâncimea de 
1.20 - I ,40 m a fost relevat nivelul de epoca bronzului. de culoarea maroniu-roşcată. cu aspect 
lutos, mult mai compact decât cel anterior. De aici provin materiale amestecate, fiind identificate 
câteva cioburi Wictcnberg provenind de la străchini lobate specifice, decorate cu meandre, dar şi 
cioburi din etapa timpurie a epocii bronzului . Prezenţa materialului Wietenberg se leagă evident de 
necropola acestei culturi. identificată aici prin mai vechile cercetări. dar stratul de cultură trebuie 
relaţionat. în opinia noastră. cu bronzul timpuriu. urmând ca eventual. complexe ale acestui orizont 
să fie descoperite în anii următori. 

Nivelul neolitic (1,40 - 1.60 m). are o consistenţă sporită şi o culoare maroniu-gălbuie. Nu 
insistăm asupra aşezării neolitice, elementele esenţiale ale locuirii Criş de aici fiind deja puse în 
circulaţie . Alături de ceramică şi resturi osteologice. menţionăm din strat o statuetă neolitică 

prezentând steatopigie. Aşezarea de la Bernadea constituie prin informaţiile oferite cercetării, unul 
din siturile cele mai semnificative din Valea Târnavelor. continuarea investigaţiilor aici oferind 
rezultate din cele mai concludente. 

10. BISTREŢ-DUNĂRENl Jud. Dolj: Ion Motzoi-Chicideanu. 1/\B; Monica Şandor
Chicideanu. Universitatea Bucureşti; studenţi de la Universitatea Bucureşti 

Cercetările din acest an au fost efectuate. în continuarea celor din anii 1993-1994. pe grindul 
„Prundu Măgarilor", situat pe malul de S al lacului Bistreţ. pe raza localităţii Dunăreni (fostă 

Cârna), comuna Goicea, jud. Buzău. 
S-a continuat cercetarea locuirii aparţinând culturii Gârla Marc. Au fost descoperite resturi 

de locuinţe, un cuptor casnic, mult şi variat material ceramic (între care şi fragemntc de figurine 
antropomorfe), piese din metal. Se dovedeşte astfel că. locuirea Gârla Marc de pc grindul „Prundu 
Măgarilor", punctul „La rampa boţogului". a fost destul de bogată, cel puţin din punctul de vedere 
al pieselor de metal, de obicei destul de rare în aşezările Gârla Mare. 

În urma unei cercetări de suprafaţă pe acelaşi grind, la circa 800 m V de aşezarea Gârla 
Mare, în punctul „La nea Vasile fierarut'. a fost începută o săpătură de salvare. Cu această ocazie a 
fost descoperit un complex relativ întins. constituit dintr-o masă de chirpic, care acoperea o 
vatră simplă, înconjurată de şapte gropi. Masa de chirpic zăcea direct peste sol, neexistând nici o 
urmă de podină sau altă amenajare. Umplutura gropilor era constituită în cea mai mare parte din 
bucăţi masive de chirpic. În două gropi, sub umplutura de chirpic, au fost descoperite mai multe 
vase sparte pe loc. Cioburi s-au mai găsit şi în celelalte gropi, dar în cantitate mai mică. Într-una din 
gropi, pe fund, sub umplutura din bucăţi de chirpic, s-au găsit o mandibulă şi o scapulă, ambele 
umane, trecute prin foc, alături de un fragment de os lung, ars. a cărui apartenenţă rămâne să fie 
stabilită. Mici fragmente de oase calcinate s-au mai găsit cu totul sporadic şi printre bucăţile de 
chirpic de la suprafaţă. După materialul ceramic descoperit, complexul · se plasează la începutul 
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primei epoci a fierului. Cu prn irL· l:1 luncţionalitatea sa nu se pot trage încă concluzii, săpătura 
nefiind îocă terminat[i. 

11. BOD - .. PIUESTERIIUGEL", Jud. Braşov; Popovici Dragomir, MNIR; Coşuleţ 
Stelian, Muzeul Judetcan Bra~ov: Beru Căt(tlin, MNIR 

Staţiunea intrată de timpuriu în circuitul ~tiinţific, a fost investigată arheologic încă de la 
sfâr~itul sec. \ I.\ ':-Î în prima parte a sec. XX. Campania din I 995 a avut ca principale obiective 
verificarea prc:--.upu:--.ci succesiuni stratigrafice ~i a posibilităţii aplicării în situri de acest gen a unei 
metode de cercetare pluri- ':-i intcrdisciplinar[t. S:tpăturilc anterioare au afectat în proporţie de cca. 
XY/r suprafaţa a~a;-trii. de altfel 11t1 foarte marc. mai mult sau mai puţin nederanjat, un spaţiu de 
numai cca. 17) 111 2 asupra căruia ne-am axat atenţia. cu deosebire asupra a cca. 100 m2 • Grosimea 
111.1\im,1 a stratului de cultur(t în mna în discuţie nu depă~e~te 70 cm, singurele depuneri coerente 
fiind cca medie,al:i. 111arcattt de rc:--.turik a trei locuinţe de suprafaţă cvasi contemporane şi datată 
printr-o moned[1 Matei Conin (Baia \l:11 L· - 1-1-) ~i ccaenct)Jitici"\. 

Sporadic. au ap[mrt -:,i c.îte, :t I r:1g111cntc ceramice Schnckcnberg ~i două vârfuri de săgeată 
din o:--. din perioada 111igra\iilor. L-1r;-t a se încadra într-un nivel arheologic definibil. De remarcat, 
pentru a':-oarea din :--.cc. XV. ter;tsarL·a marginii martorului de eroziune pe care s-a dezvoltat şi 

ridicarL·a unui 1.id de :--.pri_jin din pi;1trtt ~i mortar. Â':-Oarea eneQJi[j~ă (aspectul Ariusd - Cucuteni 
:\3) ,-a do, llitat J1L' dou:i ni, el uri. deosebindu-se macroscopic nu prin inventar, identic pentru 
a111' ,, k. L·i prin rnl,1:trL'. tnturt1 :--.i structură. În primul nin~I. L·el mai vechi. au fost descoperite 
rc:--.turik. du,elik p;trti:d. a d,>utt IPcuin\e-hordei. L·are sunt îns;-t. ulterioare momentului iniţial al 
illcuirii. 1\111hL·k L·<1111i11 l"L'Stt11ik \'L'trelor. puternic deranjate. ca ~i o c:111titate relativ mare de 
frag11JL'!lk L.L'l:111111..1..· si ll:--.tL'lllPgiL·L·. unelte ~i elc111L·11te de suprastructură. Resturile faunistice, 
pn.:pu1Hkr'-·111 ap:1rtin:t11d L'\1..·mpl:trclor sălbatice. okr:t posibilitatea de a se presupune că asezarca 
L'llL'olitid a lust ,, , 1:11itt11L· d,: <t11:"ttllarL· (\ '. rap. arheozoologic), probabil satelit al sitului eponim 
11L·11tru aspectul tra11sih.111L·a11 :ii L'<J111plcxul11i u1cute11ian . 

Nt1 ,-;1 L·, •1il"ir111:tt p:tn:1 au1111 existenţa unor ni,·eluri sau cel puţin a unor urme sporadice de 
locuire lini:tr-cL·1;11 11i, ,·. B,,ian. \\ ' iL·tenherg. Latcnc sau din epoca rn111ană, a~a cum se afirmă sau ·se 
prL'Sll))llllL'. 

S'ITl>lllL AIUIEOZOOLOGIC AL RESTURILOR DE MAMIFERE 
DESCOPERITE . ÎN I\IVELllRILE ENEOLITICE (ASPECTUL TRANSILVĂNEAN 
CUCUTF:'JI 1\.~ ): I )r;1gu-:, Moise. Departamentul de Cercetări Pluridisciplinare, MNIR, Bucureşti 

Studiul resiurilor oslL'ologice de ma.mifcrc descoperit" în nivelurile eneolitice a evidenţiat 
prq)rnllkrrnţa :--.peciilor de inlLTL'" cinegetic, ccrtificftndu-se fapw' <..ă staţiunea cercetată a fost una 
de , ;111:'1tllarL'. locuirea fii:1d tk , ,·11r1ă durată. 

I~ BORDE~TI. BISERICA .. ADORMIREA MAICII DOMNULUI", Jud. Vrancea; 
Aurel Nicntki, Compk\ul 111u1.eal Vrancea 

Hi-.erica fostei măn[1stiri Bonlc~ti a fost construită Între anii 1698-1699 având drept ctitor 
pc căpitanul l\lănăil::-1, dregător al lui Constantin Brâncoveanu. Sondajul efectuat în anul 1995 a 
rnnslat di trasarea unei secţiuni magistrale în partea de sud a axului longitudinal al bisericii cu 
I =0.80 111 in 1.ona pridvor-pron;1os-11aos ~i de I m în zona altarului. Adâncimea secţiunii a fost dată 
de ad,înci · 11ea fundaţiei ~i de stratul tk pă1nf111t viu. S-au relevat următoarele date: zidurile exterioare 
ale biscriL 1i, în 1.ona pridvorului. au fundaţia cu I= I .-1-4 m; zidul despărţitor, între pridvor şi pronaos, 
arc funda! ia cu I= 1,30 m ~i cel dintre pronaos ~i naos cu 1=0,86 m. Fundaţiile sunt implantate pc 
0.82 m în zona pridvorului ~i respectiv. 1.22 m la zidul dintre naos şi pronaos. Partea inferioară a 
fundaţiei este realizată din cărămidă ~i bolovani de râu; ea continuă cu zidărie din cărămidă cu 
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dimensiunile de 2,6-2,65 x 13,5-14,5 x 4,5-5 m, folosind drept liant, în ambele cazuri, un mortar din 
var şi nisip. Postamentul mesei altarului, ca şi temelia iconostasului, au fost realizate post 1867 
(monedă cu efigia regelui Carol I, 1867), urmare a unei răzuiri masive efectuată în această perioadă 
la interiorul bisericii. Lucrările de mai sus au fost, probabil, impuse de stadiul de degradare a 
monumentului (inclinare faţă de verticală). Biserica a cunoscut etape succesive de consolidare 
efectuate în cursul secolului XIX. 

13. BORDUŞANI-POPINA, Jud. Ialomiţa; 

A. LOCUIREA ENEOLITICĂ. Silvia Marinescu-Bâlea, IAB; Dragomir Popovici, Florin 
Vlad, V. Voinea, C. Bem, MNIR 

Cercetările au continuat pe întreaga suprafaţă (S. a.!. S. b şi S.g). În S. b nivelele Latene au 
fost integral cercetate, iar în S. g aceasta s-a făcut parţial. In S. a s-a continuat cercetarea nivelelor 
gumelniţene, în special şanţurile de fundaţie observate şi care nu au putut fi epuizate în întregime. 
Au fost surprinse şi urmele de lemn ale structurii unor platforme de locuinţe distruse. În S. b s-au 
descoperit resturile puternic deranjate de locuirea getică, ale unei locuinţe gumelniţene incendiate şi 
câteva complexe constând din ceramică în principal. Au fost descoperite de asemenea, şi numeroase 
unelte din os, corn, piatră şi silex, cele mâi multe fragmentare. S-au continuat cercetările complexe, 
pluridisciplinare. 

STUDIUL RESTURILOR FAUNISTICE APARŢINÂND SUPRACLASEI PISCES. 
Valentin Radu, Departamentul de Cercetări Pluridisciplinare, M.N.I.R. 

În campania 1995 s-au prelevat materiale ostelogice (oase, solzi) 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 prezente, precum şi a frecvenţei 
acestora. 

STUDIUL RESTURILOR PALEOFAUNISTICE DE MAMIFERE DESCOPERITE 
ÎN NIVELURILE ENEOLITICE (GUMELNIŢA A2). Dragoş Moise, Departamentul de 
Cercetări Pluridisciplinare, M.N.I.R. 

S-a continuat studiul arheozoologic al resturilor osteologice de mamifere provenite din 
complexele cercetate, evidenţiindu-se structura şi repartiţia specifică a acestora, precum şi datele 
referitoare la economia animalieră a comunităţii gumelniţene. 

SONDAJ PALINOLOGIC ŞI SEDIMENTOLOGIC. Mihai Tomescu, Constantin Haită, 
Departamentul de Cercetări Pluridisciplinare, M.N.I.R. 

Testările palinologice din sedimentele arheologice de la Borduşani - Popina au arătat că 
polenul nu s-a conservat. În încercarea de a reconstitui evoluţia paleomediului din „zonă în cursul 
Holocenului, s-a efectuat un sondaj în sedimente naturale, în proximitatea sitului. In paralel s-au 
făcut prelevări în vederea studierii conţinutului de fitolite al depozitelor arheologice din sit. 

. STUDIUL PRELIMINAR AL MATERIALULUI DESCOPERIT ÎN NIVELELE 
ENEOLITICE. 

Sunt prezentate datele prelimimlre ale studiului petrografic macroscopic efectuat asupra 
materialului litic descoperit în timpul campaniei din 1995 în corelare cu rezultatele din 1993-1994. 

Sunt prezentate şi unele observaţii privitoare la zonele de ocurenţă şi eventualele conexiuni 
faţă de sit. 
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STUDIUL SEDIMENTOLOGIC. Constantin Haită, Mihai Tomescu, Departamentul de 
Cercet[1ri Pluridisciplinare. M.N.I.R . 

S-a continuat prelevarea de probe micromorfologice în vederea continuării studiului 
faciesurilor sedimentare din cadrul sitului şi interpretarea lor în contextul arheologic. Au fost 
urmărite structurile de locuire în vederea precizării modului şi ritualului de amenajare a locuinţelor 
şi a activităţilor antropice asociate acestora. 

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

În vedera epuizării urmelor de locuire getice din zona de nord a Popinei Borduşani, s-a 
trecut la cercetarea suprafeţei gamma cc rămăsese ca martor între suprafeţele alpha şi beta, cercetate 
anterior. Lată de 4 m (E-V) şi lungă de 12-14 m (N-S) zona respectivă conţinea cea mai mare parte a 
locuinţelor nr.3 şi 6 identificate în campaniile anterioare. Cu acest prilej s-au putut recolta 
numeroase ohicctc rămase „in situ" şi care confirmă datările enunţate până în prezent pentru această 
importantă aşezare gctid din zona cuprinsă între Muntenia şi Dobrogea - sfârşitul sec. I a.Chr. -
începutul sec . 1 p.Chr. Din rândul monumentelor descoperite se remarcă. în locuinţa nr.6, o vatră
altar q1 decor incizat. De asemenea. s-au identificat 3 gropi menajere a căror golire a fost amânată 
pentru vara anului 1996 dmd sperăm a încheia campaniile de săpături arheologice din acest loc. 

STUDIUL PALEOFAUNEI DESCOPERITE ÎN NIVELELE LAT.ENE. Adrian 
Bălăşcscu. Departamentul de Cercetări Pluridisciplinare, M.N.I.R. · 

ln campania din ( l)lJ.5 s-;1 continuat studiul arheologic al resturilor osteologice din secţiunea 
g, evidenţiindu-se repartiţia si l'recvcnţa pc specii. precum si unele privind economia alimentară a 
comunităţii geto-dace. 

14. BOROŞTENI. .,PE~TERA CIOAREI". Com. Peştişani, Jud. Gorj; Marin Cârciumaru, 
IAB: Marcel Ottc. Universitatea din Licgc-Bclgia; Roxana Dobrescu, IAB; Carol Căpiţă, Facultatea 
de Istoric. Universitatea Bucurcsti 

Peştera Cioarci a rămas si în anul 1995 singura aşezare din paleoliticul mijlociu în care se 
desfăşoară săpături arheologice sistematice în România. 

În anul 1995 finanţarea cercetărilor a fost asigurată de Institutul de Arheologie „Vasile 
Pârvan" din Bucureşti, iar forţa de muncă în cea mai mare parte de către studenţii facultăţilor de 
istoric-arheologic şi istorie-geografic din Universitatea Valachia - Târgovişte. În acest an scopul 
cercetărilor a fost, în primul rând. recuperarea micromamiferelor, în vederea obţinerii unei coloane 
paleoclimatice complete, corelabilă cu o nouă coloană palinologică. Pentru aceasta, cercetările din 
Peştera Cioarei au avut un caracter particular şi au implicat o tehnică aparte de recuperare a 
vestigiilor, mergându-se până acolo încât s-a spălat întregul sediment din secţiunea XVII, în site 
destul de fine . 

În anul 1995 au fost săpate secţiunile XVII şi XVIII până la adâncimea de 285 cm, urmând 
ca în anul I 996 să se continue până la atingerea patului peşterii . Materia primă este reprezentată în 
primul rând prin cuarţit, secondat de diorit şi foarte rar silexit. În paleoliticul mijlociu debitajul s-a 
realizat prin „quartiers de citron" în cea mai mare parte, suporturile fiind întrebuinţate pentru a fi 
obţinute racloare. Aşa de exemplu, în secţiunea XVII aşchiile din cuarţit sunt în număr de 18, iar 
cele de diorit 1~ umai 4. În afară de acestea, racloarele din cuarţit sunt drepte (cinci), transversale 
(unu). concave (unu), convexe (unu) şi „dejete" (doi). iar cele din diorit sunt mai numeroase cele 
concave (trei). Jar nu lipsesc nici celelalte tipuri. 

Debitajul .,levallois" a oferit câteva pies~ tipice, în special din diorit, printre care se remarcă 
în secţiunea XVII două vârfuri şi o aşchie deosebit de interesantă. Cele şase piese litice identificate 
anul acesta ca aparţinând paleoliticului superior sunt reprezentate de trei lame, două lamele, şi o 
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a~chie. Semnificativ ni se parc faptul că. dintre an:stca. două sunt din obsidian. ceea cc ridică 
problema provenienţei acestei materii prime. Uneltele sunt : un gratoar pc v,1rf de lamă. o lamă ~i o 
lamelă retu~atc . Tchnlllllgic. suporturile laminare sunt caracterizate prin fazele : .. plcin dchitagc" 
(trei piese). reamenajare a llancului (două piese) . Tot din paleoliticul superior trebuie s,1 menţionăm 
de asemenea. cele trei obiecie de podoabă. Este vorba <le un pandantiv din gresie-marnoasă puternic 
silicifiată. gravat prin motive geometrice. un incisiv de Ursus spclacus ~i o falangă de la accca~i 
specie, ambele pt.:rforatc pentru a fi ptirtatc suspendate . 

15. BORŞENI . Jud . Neamţ: Ioan l\.litrt.:a. Lict.:til .. Gt.:orgc Hacm·ia„ Bad1u: Ght.:orghc 
Dumitroaia ~i Elena Ciubotaru. Mu1cul de Istoric ::;i Arheologie Piatra NL·a1nţ 

Au fost săpate trei secţiuni S III. S IV. S V. în lungime <le dtc 100 m fiecare ::;i res11L·L'1i,· late 
de 1.50 m. În supraf~11a cercetată au fost dezvelite noi complexe de lllcuirL· aparţin:1nd a::;ot1rii 
carpice din scc.Jl-111 ::;i rcspccti,· din sec. VI-VIII. 

Locuinţa nr.5 este de suprafaţă. de Formt1 rectangulară. adnd aprn\i1na1i, !K' 111ijlornl 
podelei o , · atră din lut. usur supraînttlţattt. ln suprafaţa lllcuinţci s-a gt1si1 o 111arL· L·,1ntitalL' Lk 
ceramică lucr,11;1 L"U mâna ~i la roată. de fac1urt1 carpică ( fig. I/ 1-3) precum ~i altL' l lhiL'CIL' de 
inventar. Locuinţa nr.7. de tipul celor cu podeaua ad:1nci1 J faţ;1 de ni,·clul tk L·onstrUL·\iL·. a\'L'a dln1;i 
instalaţii pentru foc. un cuptor din holm·ani în uilţul Lk nord ::;i un rnptor din lut L·nt lonit în j)L' l"L'IL'k 
din colţul de est. Imentarul format. în primul r:111d din cnamică luna1 .·1 cu 1n ;°111 ;1 I fig . I /-l ). prin 
caracteri sticile sale permite atribuirL'a acestei lorninle ;1::;cdrii din SL'C . VI -VII. l.ncuinta nr.~ L'Sl L' un 
bordei . având dlluă instalaţii pentru foc . un rnplor 111;1rc din bolmani în Cliltul Lk 1\ -L ~i u11 111 ic 
cuptor din lut cotlonit în peretele bllrdeiului. apnia11L· Lk colţul tk S-V. 

Inventarul acestei locuinţe este format din L'L' ra111id1 lunată u1 111."l11 ;1. l"L'sj1L'L·ti, din , asL' 
borcan ~i tipsii (fig . 1/7). Tot cu m;îna a fost lucrat ::; i u11 pahar (c1n1zcl'.' : fig . 1/fl)_ ( ·na111iL·,1 luL-r;1t t1 
la roată este reprczentatt1 prin fragmente din \'ase borcan . ornamL·ntalL' ( fig . I/) l 

Analiza in\'entarului din L.~ permite atribuirea acestL·i lorn i nţc ;1so;·1rii din sL'L·okk VI - VII. 
Tot a::;C1ării din secolele VI - VII îi aparţine ::;i bordeiul l. .1J dL·scopL-rit partial în ;1L·L·,1st t1 

campanie. 
Locuinţa nr.6 este de tipul celor de suprafa1t1. a,·:111d o vatr;i si111pl t1 din p:1111 :1111 ~i holma11i . 

În suprafaţa lllcuinţei s-au gt1sit fragmente de , ·ase borcan. ornamentate cu striuri ,·ttluritc s i ll11L'llri 
rn .tl,·eolc j1L' hu1;1. (fig . lN. 10). L·araclL-ristici care permit încadrarea accstci lornin!L' în SL'L·nkk \ ' li 
- VIII. 

Din CL' ic 1) lorninţe descoperite p:1n;·1 acum la Bor::;L·ti . dou;i (1.. .1 ~i I..)) ap;irţin asL·drii din 
sL·rnlclc li - 111. cinci lorninţL' (I.. I. L.2 . L. 7. I..~ ~i 1..1)) aparţin sL·rnkl11r VI - VII . i;1r d1111 t1 ( 1 .. 1 , i 
l..h l sernlclor VII - VIII / IX . 

16. BRAD .. LA S'L\NC,\ ... Jud . Negri : Vasik l 'rsachi . Muzeul de lstoriL· Ru111.111 

Cetate daci<.:ă - sl.'c . IV a.Chr - sec . li p.Chr 
J\ u continuat cncctt1rilc în S XXXIX ::;i S XI. . -.;ituatc în partea de N-V ;1 ;1crnpoki L·11 1i 

suprafaţ t1 de 20S mp. Din punL·t de \'L'LkTL' strati grafic slluaţia se pre1in1t1 identic L·;1 în n ·klallL' 
secţiuni de pc anopolt1. re111arc:111du-se l'L'a mai inlL'11s;i locuire în pnio;1da „clasict, .. a L'lllturii 
dacice, rcspecli\' sec. I a .Chr - sec . I p.Chr. 

În cursul acestei campanii s-a putut delimita necropola mL·dicvală, în partea Lk V a 
acropolei unde 1rn s-a folosit terenul pentru în111or111f1nt t1ri p;în;i la limita r:qK·i care d,i in apa 
Siretului. rămânf111d un spaţiu de s1guranţt1 de 10 - I) 111. În cck dout, seqiut}i au fost desL·11pcritc 
optsprezece morminte de înhu111aţie . din care. aprnapt.: o _ jumătate erau c11pii . ln general nu 1ll avut 
inventar: doar la c,îtcva s-au descoperit cercei, m;irgelc sau nasturi . 

Gropile mormintelor medievale . st1patc pf1nă la a<lf111cimea maximă de 1.1 O - 1.1) 111. au 
distrus toate complcxclc de locuire mai vechi. inclusiv ultimul niwl dacic (în cca mai marc parte) . 
Poarte <lese sunt locuinţele de su_prafaţi"'ulacicc. a căror urme desllll de consistente. dau o nott1 foarte 
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complicată stratigrafici. prin multitudinea de suprapuneri de lutuieli sau vetre de foc. Pe întreaga 
suprafaţă a celor două secţiuni au fost identificate peste ~incisprczc__c.c.J.ill;_uinte de suprafată, marea 
majoritate dreptunghiulare. cu o singură încăpere. Cele 34 de gropi de provizii, menajere sau de 
cult. au perforat întreg spaţiul cercetat ~i. în funcţie de nivelul de la care pornesc, au distrus în mare 
parte straturile de rnltură materială mai \'Cehi. Se remarcă forma lor cilindrică, mai ales sub forma 
unui clopot. Majoritatea au folosit pentru păstrarea proviziilor ~i mai puţine pentru resturi menajere 
sau cu caracter cultural. Pentru epocile mai , ·cehi menţionăm cele trei mari locuinţe din Cultura 
C'ucuteni. faza ;\ ~i i\B. surprinse in secţiunile amintite. foarte aproape unele de altele. Atât 
locuinţele c,Îl ~i gropile au dat un material destul de hogat. care constă. mai ales, din ceramică, 
unelte ~i obiecte de podoabă. 

Remarcăm prezenţa în marc m:1sură a ceramicii lucrată la roata olarului dar mai ales, cea 
Jacică pictată . Din punct de , ·cdcrc al amplas:1rii. cele dou:1 secţiuni au adus date importante privind 
sistelll(lfÎ::.(lrl'(I co11stmcfiilor 11,, (lcT0/)(>"7. dm·edi11d11-.\'l' cţ1 ed!ficiile importante - palatul, 
s,111c111w·11/. 11it1f,1 cc111mlc1 s11111 î11co11j11rotc de cm1s1rucfii ch·ile obişnuite, compuse din una sau 
două încăperi . Se remarcă. de asemenea. rn11(1/11/ de drenaj <I pieţei centrale, surprins pe o zonă 
destul de întinsă . 

17. BRĂDUŢ. Jud. Covasna: Szckcly Zsolt. Institutul Român de Tracologic 

;\u fost continuate cercetările arhL·ologicc la complexul tumular de la Brăduţ . 

Pc .. Dealul cu Cioturi"' a fost secţionat tumulul nr.5 (T.5) . Suh humusul gros de 20 cm se 
află stratul de umplutură - mantaua tumulului - care nu conţine nici un material arheologic, sub care, 
la o ad,încimc de 60 cm a apărut stratul de lut galhcn-ruginiu . 

La capătul nordic al . .Dealului Rotund'" a fost secţionat tumulul nr.6 (T.6), nederanjat, care 
nu a dat nici wi rezultat. 

Pc marginea sud-estică a platoului .. Dealului Rotund"' se at"lă tumulul nr.7 (T.7), deranjat şi 
parţial distrus în secolul trecut. 

Tumulul a fost scqionat în porţiunile nederanjate cu un ~anţ de cercetare în direcţia est-vest 
~i cu altul în direcţia nord-sud. \Lintaua tumulului conţinea mult pictri~ ~i fragmente ceramice 
aparţinfmd primei fo1.c a culturii Coţokni . 

Pc man.!inca sudică a platoului . .DL'alului cu Cioturi ' • se află un tumul deranjat în secolul 
trecut (T.8 ). c.~·c a fost secţionat cu un ~.1nţ lung de 12 m în direcţia nord-sud. În profilul estic al 
~anţului de cercetare a apărut un morn1,în1 rn o lespede de piatră. Scheletul era aşezat în poziţie 
chircită. cu multă ccnu~:1 ~i <) urn:1 frag111L·111ar:1. decorată cu linii incizate cu ~nm. 

Bui.a vasului este răsfr:1111ă în afar."i . fundul lipsc~tc din antichitate. Vasul era aşezat cu gura 
în jos. 

La nord de tumulul nr.7. pc platoul .. Dealului Rotund"' se află un mic tumul (T.9). care a fost 
secţionat în direcţia nord-sud. În mantaua tumulului. la o adâncime de 74 cm, au fost găsite urne 
funerare de dimensiuni diferite. Profilul tumulului se pre1.intă în felul următor: sub humusul gros de 
25 cm se află stratul de umplutură de 80 cm grosime. după care apare stratul de lut galben, 
nederanjat. Materialul ceramic descoperit. mai multe , ase întregibile, aparţine fazei timpurii a 
culturii Noua. 

Pc „Dealul cu Cioturi" au fost cc1n·taţi încă trei tu muli (T. I O, 11. l 2). În turnul ii nr.10 şi 
nr.12 nu s-au găsit materiale arheologice: în tumulul nr.11, a apărut o cutie din lespezi de piatră, 
(Kistengrah). care nu conţinea inventar arheologic. 

Tumulii nr.8 ~i nr.12 aparţ i n culturii Schneckcnherg. 

18. URĂILA „Sf. ARHANGHEL MIHAIL", Jud. Brăila: Ionel Cândea, Dumitrei 
Pandrca . Stănică Pandrca. Muzeul Brăilei 

Ohicctivdc propuse au fost: I) delimitarea perimetrului edificiilor anterioare bisericii (care 
în sec . XVIII - XIX a funcţion.+t· l·a mecet otoman). 2) descoperirea de noi morminte de inhumaţie, 
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care să permită încadrarea cronologică mai strânsă a necropolei creştine (ce precede orice edificiu 
otoman). S-au deschis încă trei secţiuni: Cas. VIII - perpendiculară pe zidul de nord al bisericii (în 
dreapta absidei), Cas. IX - perpendiculară pe zidul de sud al bisericii (în stânga absidei) şi Cas. X -
în exteriorul bisericii, perpendiculară pe zidul de nord. Rezultatele obţinute sunt următoarele: I) 
descoperirea în Cas. VIII şi în Cas. X a noi tronsoane de zid din piatră ce aparţin celui mai vechi 
edificiu; nu putem aduce alte precizări asupra funcţionalităţii şi datării sale faţă de ceea ce am 
presupus în 1994 - adică faptul că este legat de necropola creştină; 2) descoperirea a două morminte: 
M.31 (în Cas. IX) şi M.32 (în Cas X), ambele de incineraţie, însă din nefericire, ambele deranjate şi 
fără inventar, le-am datat ca şi pe celelalte în sec. XV; 3) descoperirea a patru gropi (GR.6, GR'.7, 
GR.8, GR.9) , săpate cu prilejul ridicării mecetului otoman (sfârşitul sec. XVII - începutul sec. 
XVIII) sau cu prilejul transformării mecetului în biserică creştină (în 1831 ); 4) descoperirea unei 
gropi, care prin inventarul său are un caracter deosebit (GR. I 0): - a fost descoperită în Cas. IX, în 
zona cuprinsă între actualul zid al bisericii şi zidul celui mai vechi mecet otoman, fără a fi distrusă 
de acestea; - a fost identificată la -177 cm şi avea imediat sub gură un .,capac" de lut nisipos, gros de 
7-8 cm; capacul acoperea 16 cranii umane, toate fără mandibule, un fragment de centură pelviană, 
resturi de lemn şi piroane din fier oxidate; pe fundul gropii, identificat la -220 cm, s-a găsit o mică 
pardoseală din pietre de calcar nefasonate; sub pardoseală a apărut o monedă din 1732; - având în 
vedere poziţia gropii - în rând cu M.24, M.23, M.32, M.30, M.31 şi faptul că se află lângă zidul 
mecetului otoman, considerăm că ne aflăm în faţa reînhumării resturilor de morminte creştine, 
atinse în momentul ridicării mecetului otoman (sec. XVIII); reamintim faptul că în I 831, când s-a 
construit absida, mormintele atinse au fost la rândul lor reînhumate, resturile fiind depuse chiar 
lângă arcul absidei - este vorba de M.5, M.6, M.7, M.13, M.14, M.15, M.10, M.9, M.8, M.20, M.21. 

19. BUCU „POCHINA", Jud. Ialomiţa; Anca Păunescu, MNIR; Elena Renţa, O.J.P.C.N. 
Ialomiţa 

Cercetările arheologice din satul Bucu s-au desfăşurat în anul 1995 în perioada octombrie -
noiembrie. Cele trei secţiuni orientate N-S şi casetele necesare pentru cercetarea complexelor au 
însumat o suprafaţă cercetată de 320 1112. În humusul arat, gros de cca. 0,30 m au fost descoperite: 
mici fragmente ceramice aparţinând secolelor X - XI şi rare fragmente de străchini hallstattiene cu 
marginea invazată lucrate dintr-o pastă neagră-lustruită sau gălbui-lustruită cu caneluri oblice pe ea. 
Urmează un strat de pământ cenuşiu-negricios-măzăros , cu pigment roşu, mici bucăţi de chirpic şi 
fragmente ceramice ce se încadrează cronologic civilizaţiei secolelor IX - XI. Acestui nivel îi 
aparţin cele opt bordeie descoperite, din care cinci exhaustiv cercetate, iar trei doar parţial. Ele au 
forma dreptunghiulară, colţurile rotunjite sau drepte iar laturile cuprinse între 2,50 x 3,50 m. Tot 
acestui nivel îi aparţin şi un număr redus de gropi. Mai bogate în inventar, deşi fragmentar, au fost 
doar bordeiele. A fost documentată atât categoria ceramică cu vase lucrate la roată dintr-o pastă 
destul de grosolană de tipul vaselor borcan, cu decor sub forma de striuri orizontale sau val, cât şi 
categoria ceramicii de bună calitate. Unele din fragmentele ceramice din această ultimă categorie 
prezintă un decor format din linii lustruite verticale, oblice sau în reţea. Pământul cenuşiu-negricios 
suprapune un strat de pământ castaniu-cenuşiu de la baza căruia s-au conturat câteva gropi de 
dimensiuni reduse care perforează stratul de pământ galben-lutos steril din punct de vedere 
arheologic. Din una din aceste gropi, sărace în inventar, s-a putut întregi un mic vas bitronconic 
hallstattian lucrat dintr-o pastă semifină neagră, frumos lustruită, gâtul înalt şi marginea uşor 
evazată. Imediat sub pragul situat la baza gâtului, vasul prezintă trei grupuri a câte trei mici 
proeminenţe conice dispuse fiecare sub forma de triunghi cu vârful în jos. 

Al doilea vas este de tipul vaselor cu profil arcuit, lucrat cu mâna, dintr-o pastă grosolană 
gălbuie , lustruită la suprafaţă . Pe suprafaţa exterioară vasul prezintă trei brâie alveolate amplasate la 
distanţe aproximativ egale. Dintre piesele descoperite în strat, în afară de fragmentele ceramice, se 
remarcă un ac de bronz cu capătul tulat, o lamă din brcmz şi doi omoplaţi de animale, crestaţi. 
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20. BUCUREŞTI 

A. CALEA VICTORIEI NR. 15; Mircea Negru, MIAMB; Florin Popescu, MIAMB 

Obiectivul sondajului arheologic a fost surprinderea şi cercetarea unei părţi din fundaµile 
Hanului Damaris şi a altor vestigii istorice ce ar fi fost depistate în cuqile interioare. ale fostului 
Hotel Victoria (Hotel de France) şi în suprafaţa din imediata sa apropiere. In acest scop a fost trasată 
o secţiune longitudinală care, din motive obiective, a fost întreruptă pe o porţiune a străzii Ilfovului 
şi împărţită în două sectoare (S IA, S IB). 

Sectorul S IA a avut lungimea de 18 m, lăţimea de' 2 m şi adâncimi cuprinse între 1 m şi 
5,80 m. În S IA a fost surprinsă vechea albie a râului Dâmboviţa. În carourile nr. 7 şi 8, la 
adâncimea de 1,20 m au fost descoperite două bârne prinse în cruce cu un piron de fier, susţinute în 
partea către râu de doi stâlpi din lemn adânc implantaţi în umplutura din acest punct. 

Amenajarea era menită să întărească rezistenţa malului Dâmboviţei care fusese extins în 
albia râului prin depozitarea de gunoaie şi moloz, fapt ce constituia o practică obişnuită în Bucureşti 
în sec. XVIII - XIX. 

Sectorul S 1B a avut lungimea de 68 m, lăţimea de 2 m şi adâncimi cuprinse între 1 m şi 4,50 
m. Fundaţiile fostului Hotel Victoria descoperite în acest sector, coboară până la adâncimea de 4 m, 
în timp ce stratul de argilă sterilă din punct de vedere arheologic începe de la adâncimea de 1,40 m. 
,În curtea interioară de E a hotelului a fost descoperită o groapă din sec.XIX. Ea este anterioară 
anului 1881 în care a fost construit Hotel de France. 

Inventarul arheologic descoperit este sărac şi constă în fragmente ceramice, fragmente de 
cărămizi, obiecte din metal şi sticlă, monede, oase .de animale şi cochilii de scoici (stridii). 
Majoritatea materialului arheologic descoperit în S IA, poate fi datat în sec. XIX, chiar în a doua 
jumătate a veacului, aşa cum sugerează monedele descoperite, emise între anii 1847 şi 1882-1885. 
Unele fragmente de urcioare, acoperite cu smalţ verde au torţile decorate cu alveole pe margini şi 
pot fi datate în sec.XVIII. 

Groapa cercetată în curtea interioară de E a hotelului conţinea fragmente ceramice datate în 
sec.XIX. În această groapă au mai fost descoperite un fragment dintr-un vas din pastă albă decorat 
cu un motiv floral pictat şi altul de la o strachină decorată prin incizare cu motivul păsării şi 
acoperită cu smalţ. Cele două fragmente ceramice descoperite în poziţie secundară pot fi datate în 
sec. XV - XVI. 

B. STR. MIHAI VITEAZU; colectiv MIAMB 

Lucrările pentru instalarea unor cabluri electrice sub trotuarul sudic al străzii Mihai Vodă 
(lângă Palatul CEC) au scos la lumină o parte din fundaţiile Hanului Bisericii Sf. Ion cel Mare. Deşi 
săpăturile efectuate nu au avut caracter arheologic considerăm drept utilă prezentarea observaţiilor 
noastre. Şanţul realizat în scopul amintit a avut lungimea de 60 m, _lăţimea de 1,25 m şi adâncimea 
medie de 0,80 m. 

Observaţii stratigrafice. Sub trotuar, între 0,25 m şi 0,45 m, a fost surprins ultimul nivel de 
locuire reprezentat prin . ziduri legate cu un mortar friabil, care pot fi datate în sec. XIX. De la 
adâncimea de 0,50 m până la 0,90 m a fost observat nivelul anterior ce cuprindea fundaţiile unor 
ziduri din sec. XVIII. Folosirea unui mortar compact şi izvoarele scrise sunt dovezi în privinţa 
datării. În carourile nr. 49 - 50, la adâncimea de 0,90 - 1,10 m a fost observată o podea din lut 
galben bătut care aparţinea nivelului din sec. XVIII. La adâncimea de 1,40 ma fost atins stratul de 
argilă sterilă din punct de vedere arheologic, cu excepţia porţiunii în care fundaţiile zidurilor din 
sec. XVIII au coborât până la 1,50 m. În general, zidurile din sec. XIX au la bază fundaţiile celor . 
din veacul precedent. . 

Inventarul arheologic descoperit este sărac şi constă în fragmente de vase de lut ars, sfeşnice, 
porţ~lan şi pipe. . . 

. Observaţiile stratigrafice şi inventarul arheologic descoperit sunt argumente ale existenţei a 
două faze în funcţionarea edificiului. Ridicat în sec, XYill şi refăcut în sec. XIX, Hanul Bisericii Sf 
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Ion cel Mare a fost demolat înainte de 1871. când maiorul Dimitrie Pappasoglu a redactat două hărţi 
ale capitalei. 

Menţionăm faptul că în cadrul materialului arheologic recuperat se află şi un fragment dintr
o strachină decorată cu un motiv solar incizat şi acoperită cu smalţ. care prin tehnica realizării 
decorului poate fi datată în sec. XV - XVI. 

Observaţiile făcute nu ne permit să afirmăm existenţa unui nivel de locuire anterior celui din 
sec. XVIII, rezolvarea acestei probleme revenind unor cercetări arheologice viitoare. 

C. GROZĂVEŞTI; Gheorghe Mănucu Adameşteanu. MIAMB 

S-au efectuat săpături de salvare pe locul unde urma să se construiască o staţie de pompare a 
apei. Amplasamentul ales pe malul drept al Dâmboviţei, în imediata vecinătate a Bisericii 
Căldărenii Vechi. a afectat o necropolă medi1:va)ă târzie. 

Au fost descoperite 34 de morminte de înhumaţie, orientate E-V. îngropate la adâncimi ce 
variază între I m şi 1.70 m. 

Majoritatea scheletelor au fost puse în sicrie de lemn. dar există şi câteva cazuri când 
înmormântarea s-a făcut în groapa simplă. Au fost dezvelite schelete de bărbaţi, fe_mei şi copii, 
depuse în dccubit dorsal. cu mâinile împreunate pe cutia toracică sau pe bazin. Ca o excepţie 
menţionăm cfltcva morminte. dispersate în l'adrul necropolei. la care braţele sunt îndoite şi palmele 
puse pc omoplaţi (bogomili). Cronologia cimitirului este asigurată de câteva monede austriece (6 
krcutzen 1849. 2 krcutzcn 1851) şi române-:;ti (IO bani 1967) depuse pe piept sau legate de deget. 
Inventarul funerar este foarte sărac. cu excepţia mai multor nasturi de os şi sidef (cămaşă) sau metal 
(de la o manta militară? - într-un singur cal.) mai putem consemna o brăţară de sticlă. un ac de păr şi 
un cercel. 

Ulterior acestei faze am mai consemnat o serie de înmormântări. mult mai bine păstrate. 
databile la începutul sec.XX (cca. 15 sl'hclctc). dar care nu au făcut obiectul investigărilor 

arheologice . 

21. BUMHEŞTI-JIU. Jud. Grnj: \ ·:1sik Marinoiu. Gheorghe Calotoiu. Muzeul Judeţean 
Grn:i 

A. VÂRTOP. Castrul roman 

Cercetările din castrul roman cu val de pămflnt de la Vârtop s-au axat pc delimitarea 
construcţiei a cărei latură de sud a fost descoperită încă din I 993. S-a executat o secţiune de 22 x 2 
m pc direcţia sud-nord. perpendiculară pc miţui sud-vestic al 1.idului descoperit anterior. o secţiune 
pc direcţia vest-est de 8 x 2 m. în apropierea castrului de pc latura vestică. şi s-a prelungit secţiunea 
laturii de sud a construcţiei pf111ă în apropierea căii ferate. 

Cercetările au scos la iveală fundaţiile unei construcţii de mari dimensiuni. din care se mai 
păstrează întreagă doar latura ele vest (cu o lungime de 18 m) şi porţiuni din laturile de sud ( 11.70 
m) şi de nord (7. 70 m ). Latura <le est nu se mai păstrează. ea fiind distrusă de construcţia căii ferate 
Târgu-Jiu - Petroşani. 

Fundaţia construcţiei era realizată din piatră de râu legată cu mortar de var. având o grosime 
de 90 cm şi mergând până la o adâncime de 60 cm. S-au descoperit fundaţiile a doi contraforţi 
exteriori pc latura de sud. trei pe latura vestică şi unul pe latura nordică. Colţul sud-vestic este 
construit clin patru rânduri de cărămizi suprapuse. aceeaşi tehnică fiind folosită pc latura de vest. 
între contraforţi. la jumătatea distanţei. 

În urma acestor cercetări s-a precizat că este vorba de un horreum construit odată cu castrul. 
după războaiele de cucerire a Daciei de către rom(ţni, ce a funcţionat până în a doua jumătate a sec. 
II (datat după moneda de la Faustina Senior descoperită în 1956). 

Interiorul horreum-ului este pavat cu piatră de râu de dimensiuni mici şi mijlocii. iar în 
partea nordică, în colţul nord-vestic s-a mai păstrat conturul unui zid din piatră fără mortar. ce a 
aparţinut unei încăperi interioare (3,80 x 3 m). 
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Au fost scoase la i,·L·al:1 lllllllL'roase fragmente de ţiglă. olane. cărărrnz1. piroane din fier, 
fragmente de oak. amforL· etc. 

L:1ng[1 zidul sudic al horreun1-ului. în exterior. la cei m de acesta. s-a descoperit o groapă 
lllL'llajer,-1 cu o ad:111ci111L· de 1.20 111. lk aici s-au recuperat numcro,tse resturi osteologice de animale 
(colţi di: porci mistri.:ţi. coarni.: de l'L·n·itki.:. oase )i măsele de cornute mari), frqgmente ceramice de 
oale. str[1chini. sticl:1. o ,i.:rig:1 din brn111 (diametrul 3 111). un cuţit de fier cu vârfql drept cu mâner 
dintr-un corn di: ci.:rb )i () bil,-1 de pr.i~ti,.· (gl,111dcs) ur diametrul de 5 cm. L:mgă zidul horreum-ului. 
tot în ntnior. în apropiL'rL·a uilţului nord-,·estic. s-a descoperit la -+O cm adâncime. un vfirf de 
s:1gL·at:1 din fiL·r. cu m:111i.:r tubular ~i asuqi~ul în form:i .. coad:1 di: r:mdunic.1" ' . 

S-a L'\L'CUtat )i un sondaj arhL·ologiL· la cca. I k111 sud-,·est de castrul de la Vfirtop )i 50 m est 
di: .liu untk apărusi.:r:1 la s1iprafa1:1 mai lllllltL· c."'1r[1111i1i romane . S-a trasat o casetă de 1.50 x 1.50 m. 
umk ,1 iL·sit l,1 i\'cal,-1 () u1tiL· din căr,-1111i1i rn:11,tnL· a~L'/ate în parti.:a tk \'L'Sl. în poziţie verticală. pc 
dou :1 r:lllduri. iar fundul. t()I dublu . din opt c:1r,-1111i1i în po1i\iL· orirnntal;'i.. Cărămizile de 
dimL·nsiunik -W x 2() x () cm n,1u kgatL· rn p:1111,·1111. l:sti.: , ·orba. probabil. de un fragn1cnt cj_11ur-un 
mon11,în1 roman . distrus în 111arL· p,trlL' tk lttLT,-trik agricole . Acesta era orientat est-vest. în prezent 
p:1str:111du-se exlrL·mitatL·a \L'stiL·,-1 ~i l' porţiunL· <lin rntia morn1:1ntului. Dimensiunile actuale sunt: 
1. 1 O m l[1ţimL' în extri.:mit,11L'a , L'stiL·,-1 ~i L28 m în L'L•a estică. o.68 lungimea cutiei )i 0.90 m 
ad;111ci111L' . Nu s-au g:1sit urnlL' materiak cu i.:xccpţia unor fragmente de c[trbune. Aceastft <lescopcrire 
111:-ar putea duce la tkpistarL·a nL·nopoki romane di: la Bumhi.:)li-.liu. necunoscută p.înă în prezent. 

B. BlJI\IBJ◄:~TI-.Jll ; - (; .\R\ 

S-a L'XL'l't1tat o sL'L·tiunL· tk 2:=i \ 2 111. la circ,1 80 111 sud de castrul u1 1id de piatrft. Urmele 
111atnialc tk cp()c:1 rn111an,-1 au ,1p,-tn11 la ,1d,î11ci111ca de 10 L'lll ~i se l'()lltinu;"'t p:1n:1 l,1 ad:111c1111ea de 70 
cm . S-a desc()perit un singur strat tk L·ultur:1 de L'j)llcă rn111an:1. databil la sf:tr)ilul sec. li )i pfmă la 
jum:11atca SL'l'. IIL 

Au apftrut 1iduri di: la() construl'\iL· rnmanft. din piatr:1 f:1ră mortar. cu o , · atră în interior. iar 
în ,1prnpiL'rL·a accstL·ia o porţiunL· dintr-un drum executat din piatră de r,îu pc un strat de pietri~ cu 
l."1ţi111L·a lk J.JO 111 ~i g1w,i111L·a ,k 20 rn1. I·or111a )i dimi.:nsiunile construcţiei , ·or fi dcfiniti\'ate în 
L'L'l'L'L'l,-trik ,·iit()arL'. 

DintrL' ohiL'L'IL'k dL·sc11pL-ritL' a111intim : frag111ente ccramil'L' prnn:nind de la str[1chini. oale 
a111f()rL·. !ll()rtaria: fr,1g111L·nlL' tk L·;"'t r[1111i1i . \i~lc. olane. S-au scos la iveală fragmente de sticlă. 

pinia11c din fiL-r. o L'ilL' iL· din hn1111 ~i ll .1pliL·,-1 pătra1:1 din hrnn1. ornamentat:1 cu un motiv ajurat în 
f11n11,-, tk ,111c11r."1. 

11 Bl 1NESTI .. DE.\LllL Ll ll B..\L:\N ... .lud. Vaslui: Violeta Vcturia Tcodoru-Bazarciuc. 
Mu1L·ul ( )r."t~L·ncsc llu)i 

CokL·tintl :\1u1L·ului din I lu~i. a L'kL·lllal o s,-,p:itur,-, de sah·arL' în a)e/area geto-dacică din 
punl'lttl . .lk;tlul lui Băla11 - I lu~i-- . St,1ţiunL·a este sit11at."1 lk' un prrnnontoriu la vest de ora~ la o 
altitudillL' tk 20() 111 . (\TL'L'l,-1rik tk· supral'a\,-1 L'kctuatc în anii antLTlllri au stabilii că a)czarca se 
întintk lk' L'l',l. () ha. l\'u a JHllut fi L·crL·L·latr, lkL· (11 parţial din c1u1a plantaţilor de viţă de vie care se 
întind . apro;qK' . J'L' Î11lrL·a~;1 supr,1L11 ;·1 ,1 a~oării . 

În !'1111cţie tk situ,qia din IL'l'L' ll. s-,111 trasai -~ ,cqiuni cu orientarea NE-SV ~• 2 casete. S-au 
dcsL·opcrit i'L'sturik a do11."1 lon1i1nc tk supraf.1\,-1 distntSL'. S-a recuperat mult material ceramic 
fragmL·111 . . 0;1sc tk a11i111ak ,i dk\',1 frag111L·111c ,k amforr, gn::cească cc au permis datarea niy(;'._lului 
tk cult 111. 111 sL'L·. IV - III ,1.( ·1ir. s ,,, _. tk<isL·hirL' de alte staţiuni gL·to-dacice cercetate în zonă (Corni
l lu~i. ButtL')ti). la . .lk,tlul lui Bitl,111" 1n1 ,111 apărut unelte din fier iar numărul obiectelor din lut ars 
( fusaiok. L·;tlapoatk PL'lltnt lustruiilll L'L'l',lllliL·ii) L'SIL' relativ redus . situaţie datorat[t ~i imposibilităţii 
L'kl'luării u11L'i cncetări tk durat:1. 

În gL·ncral. l'L'ramica dcscnpL·rit:1 hi g."1sc~IL' . at:1t prin repertoriul formelor cât şi prin 
repertoriul motiwlor tkcorative. analogii cu materialele ceramice prezente şi în alte staţiuni geto
dacice din si.:c. IV - III a.Chr. 
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Aşezarea de la „Dealul lui Bălan" completează repertoriul arheologic al descoperirilor getu
dacice din zona Huşilor ' 9. 

23. BUTUCENI. R. Moldova; Ioan Niculiţă. Universitatea de Stat a Republicii Moldova: 
Silvia Teodor, Institutul de Arheologie Iaşi; Andrei Zanoci. Universitatea de Stat a Republicii 
Moldova 

În vara anului 1995. datorită sprijinului financiar al Institutului Român de Tracologic. 
colectivul de cercetători al Universităţii de Stat din Moldova şi al Institutului Român de Tracologic 
a continuat cercetările arheologice la cetatea Butuccni. 

Investigaţiile au urmărit c,;ompletarca informaţiei privind sistemul defensiv al a::;C1ării . Cu 
acest prilej au fost trasate şase secţiuni cu o suprafaţă total[t de ."i-40 111 2. O atenţie deosebită s-a 
acordat studierii palisadei a căror urme au fost descoperite în campaniile anterioare în partea de V a 
promontoriului pe care este amplasată cetatea. Prin intermediul a cinci scl'!iuni (S 24. S 2.'i. S 26. S 
27, S 29) au fost cercetate vcs_tLgiile palisadei de pc latura de sud a cetăţii . În total palisada a fost 
studiată pe o lungime de 62 111. A fost ccrCL'tată fundaţia palis;tdci. care se prC1. intă sub forma unor 
şiruri paralele de şanţuri săpate în rod . Palisada era construit:1 din dou:1 linii de ~;1nţuri . cu excepţia 
porţiunii de curbură, unde palisada cotc::;tc de la V spre S. În acest loc. pc (l lungime de -40 m. au 
fost atestate trei rânduri de ::;anţuri. Amplificarea palisadei pc aL"L'astă porţiune este legată de faptul 
că panta de S a promontorului. în acest loc. este 1i1ai puţin ahrupt:1 şi pcrn1itca o pătrundere mai 
masivă a inamicului spre palisada cetăţii. Şanţurile dcsrnpcritc au o 'lungime 111cdic de-+ - .'i 111 şi o 
adâncime ce variază de la 0.15 pfmă la 0.() 111. L[qimca palis;1dci. pc porţiunea studiată . este 
aproximativ de 3,5 m. cu excepţia intervalului cc L·nnsta din trei r;1nduri de şanţuri. unde l[1ţimca 
este de circa 5,5 m. După toată probabilitatea. în şanţurile descoperite nau îngropate bârne în 
poziţie verticală. formând nişte garduri paralele. Spaţiul dintre ele L' ra umplut cu pietre şi pământ. 

fapt dovedit prin prezenţa masivă a pietrelor în i111cdi;1t;1 apropiere ;1 p;tlis;1Lki . PL' alocuri. pentru a 
da palisadei o duritate mai marc. au fost amenajate contral'orturi rcprL·1c11t;11L" Lk unnL'lc gropilor şi 
-;anţurilor trasate perpendicular pc palisadă. SeC!iunca 2X a fost trasat :1 în p;1rtL-;1 de E a cetăţii. în 
!'aţa palisadei, prevăzută în această zon:1 cu o poartă Lk intrarL'. ;\ fost dcsuipcrit şi un ::;aDLLk 
upărare cc se afla la o distanţă de trei metri faţă de peretele exterior al palis;1dci . ~aniul a fost săpat 
în roca nativă până la adâncimea de 1.7 m. avea pereţii oblici şi fundul plat. 

Lăţimea şanţului în partea superioară era de 2.2 m. În dreptul porţii Lk' intrare ::;anţul se 
întrerupea pc o distanţă de 4.8 m. care corespunde ca di111cnsiu11c cu poarta cetăţii. Pc hai.a 
observaţiilor ::;i a materialului arheologic extras din umplutura şanţului . se poate st;1hili că ::;antul d~ 
;1părarc este contemporan cu palisada. 

A fost recoltat un valoros şi variat material arheologic. în special ceramică modelată cu 
mâna şi lucrată la roată . Ceramica din prima categoric arc în compmiţia sa cioburi pisate. uneori 
nisip; vasele sunt arse slab şi neuniform. Au fost identificate patru forme de vase: oala. strachina. 
ceaşca şi capacul. Se remarcă anumite preferinţe pentru decorul plastic: brâul alveolat sau neted. 
proeminenţe conice sau rotunde. iar în cele mai frecvente cazuri suporturi aplatizate . 

Toate fragmentele provin de la vase. care pc baza caracteristicilor pot fi încadrate în 
perioada sec. VI - III a.Chr. Ceramica lucrată la roata olarului este reprezentată de fragmente de 
amfore şi de la vase de lux, toate de factură grecească. În afară de ceramică au mai fost recuperate: 
un vârf de săgeată cu trei aripioare. o lamă de cuţit. cinci fusaiole şi trei pietre de gresie. De 
asemenea, a fost depistat şi un bogat material osteologic. 

24. BUZĂU, Jud. Buzău; Emil Lupu. Muzeul Judeţean Buzău ; arh. Theodor Octavian 
Gheorghiu 

În luna august 1995 s-au iniţiat primele cercetări arheologice din vatra istorică a oraşului 
Buzău, sub forma a două secţiuni cu rol informativ privind stratigrafia unor perimetre, considerate a 
deţine cele mai vechi urme de locuire umană. 
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Secţiunea I a fost trasată în punctul ,.Bazar" pe un teren viran, rezultat în urma demolării 
unor clădiri de secol XIX. Sub solul actual, reprezentat de un nivel de moloz rezultat din demolări, 
au fost surprinse trei straturi de arsură, nisip şi moloz, care suprapuneau un pavaj din bolovani de 
râu ce se data în perioada interbelică, aşezat pe un pat de nisip şi fragmente de cărămizi. Sub acesta 
a fost determinat un strat gros de pământ, suprapus de nivelul de construcţie al clădirii de secol 
XIX, din care au fost recuperate fragmente ceramice şi obiecte din fier, datate larg la sfârşitul 
sec.XVIII şi începutul sec. XIX. Acest strat de depunere acoperea bolta semicirculară a unei pivniţe, 
construită din cărămizi de epocă, dispuse pe cant. Cheia de boltă era prăbuşită în interiorul pivniţei, 
interiorul acesteia nefiind cercetat în actuala campanie. Pe latura sa estică, pivniţa a fost parţial 
demantelată, în zona naşterii bolţii sale, cu ocazia săpării unui şanţ pentru o conductă de dejecţie din 
epoca contemporană. Elevaţia pivniţei era reprezentată de un perete de cărămidă, având un traseu 
semicircular. Sub nivelul de construcţie al pivniţei, repreientat de un nivel de pământ galben 
amestecat cu mortar şi brun, au fost întâlnite niveluri groase de depuneri cu urme de incendiere, 
conţinând fragmente ceramice care se datează în veacul al XVH-lea sub acestea fiind surprins 
pământul viu. 

Secţiunea II afost trasată în punctul „Biserica Greci" (.,Negustori"), la aproximativ 100 de 
metri distanţă de punctul „Bazar". 

Pe acest amplasament, la construirea unor blocuri de locuinţe, în anii '80, au fost descoperite 
mai multe monninte de înhumaţie medievale, fără a se fi efectuat o cercetare arheologică. Sub un 
strat de humus adus după terminarea construcţiei din perimetru, a fost descoperit un nivel de moloz 
aparţinând etapei de demolare a clădirilor din acest p~~tru ca şi construcţiilor realizate aici. El 
suprapunea imediat pavajul din piatră de râu al unei străzi \le sec.XX şi gardul din piatră al bisericii 
„Greci", ce are ca datare sec.XIX. La sud de acest gard au ~t surprinse parţial două morminte de 
înhumaţie ce se datează în sec.XIX, dar din etape diferite.\La nord de gardul bisericii, parţial 
suprapus de acesta, a fost descoperită o groapă menajeră de la începutul sec.XIX, iar la capătul 
nordic al secţiunii, o altă groapă conţinând fragmente ceramice din sec.XVII, ambele gropi fiind 
săpate până în pământul · viu. Cel mai vechi nivel, suprapunând imediat pământul viu, este 
reprezentat de un humus de pădure, conţinând urme ale curăţării pădurii din acest perimetru prin 
incendiere. Groapa conţinând material ceramic din sec.XVII porneşte de la partea superioară a 
acestui humus şi datează astfel larg momentul curăţării pădurii, la sfârşitul sec. XVI sau începutul 
sec.XVII. În cele două puncte sondate arheologic nu a fost descoperit nici un fel de inventar ce s-ar 
putea data înainte de sec.XVII. Deşi atestarea documentară a Buzăului este de la sfârşitul sec.XIV, 
iar a bisericii „Greci", din vecinătatea secţiunii II, la sfârşitul sec.XVI, când la Buzău s-a st~ilit o 
colonie de greci, deşi literatura istorică a atribuit permanent acestui perimetru statutul de 'vatră a 
târgului Buzău din sec.XIV, nu a fost determinat (deocamdată), nici un element arheologic care să 
confirme aceste presupuneri. 

După sondarea şi a altor perimetre apropiate, în funcţie de rezultatele obţinute, se va trece în 
campaniile viitoare la o cercetare arheologică exhaustivă. 

25. CACICA, Jud. Suceava; Mugur Andronic, Ion Mareş, Muzeul Naţional al Bucovinei 
Suceava 

Sondajul de scurtă durată şi amploare a descoperit, alături de amenajări de secol trecut legate 
de extinderea exploatării industriale, urmele unui complex cucutenian de suprafaţă, de contur 
neregulat (colibă?), cât şi o cantitate considerabilă de ceramică provenind, în principal, de la vase de 
tip „brichetaje" folosite în procedeul de obţinere a sărării recristalizate prin fierbere. 

26. CAPIDA VA, Jud. Constanţa; Responsabil şantier Radu Florescu, MNIR 

A. SECTORUL ESTIC AL CETĂŢII; Zizi Covacef, Muzeul de Istorie Naţională şi 
Arheologie Constanţa 

21 

https://biblioteca-digitala.ro



Cercetările din sectorul estic al cetăţii Capidava, care s-au extins, în suprafaţă, pe laturile de 
sud-vest (sectorul IV) şi nord-vest (sectorul II), au condus la noi descoperiri romano-bizantine 
constând atât din construcţii, cât şi din materiale mobile. a) Constructiile. Complexul format de 
construcţiile Ll şi C_6 (care au culoar între ele) s-a completat cu construcţia C,2, care arc un zid 
comun cu C.6 (zidul de sud-vest al acesteia); toate trei formează, deocamdată, un ansamblu în formă 
de L. Zidurile acestei noi construcţii sunt identice cu ale construcţiilor de care se leagă. În 
umplutura şi dărâmătura scoasă din carourile 0 .75 şi 0.74 (unde a apărut C.9) au apărut numeroase 
fragmente ceramice, diverse, aparţinând secolelor IV-VI. 

Construcţia C.8, situată în partea de nord-vest a străzii (a cărei structură lemnoasă, 

incendiată, fusese descoperită în campania din anul 1994) a fost dezvelită aproape integral; a rămas 
nedescoperit colţul vestic suprapus de construcţii medievale-timpurii. 

Construcţiei C.7, situată în continuarea lui C.8, spre sud-vest, i-au fost dezvelite integral 
zidurile de sud-vest, sud-est, nord-vest şi, parţial, cel de nord-est (acoperit încă de construcţiile 
medievale-timpurii). Colţul vestic al C.7 este însă distrus, dacă nu cumva fusese practicată' aici o a 
doua intrare (o primă intrare fiind practicată în zidul de sud-est. spre pavaj). 

Pe latura de nord-vest (în carourile deschise în această campanie) a mai apărut un zid, 
întrerupt din loc în loc. paralel cu construcţiile C.7 şi C.8 şi la di:-.Îanţă de un metru faţă de acestea. 

Tehnicile constructive sunt identice la C.9, C.7. C.6 şi parte din C. I şi aparţin nivelului datat 
în sec. IV. Construcţia C_,_8_ aparţine nivelului datat de noi în sec. VI şi considerăm că este 
contemporană cu refacerile din construcţia C.5. b) Materiale arheologice. Din toate punctele în care 
s-a lucrat în această campanie s-a scos o mare cantitate de materiale ceramice - cele mai multe 
fragmentare. O primă menţiune trebuie să se refere la descoperirea vaselor mari pentru provizii 
descoperite în C.8 şi C.7. Astfel, în C.8 a fost găsit un chiup întreg (nr.5 - în ordinea găsirii lor în 
acest sector), situat lângă zidul de incintă (aproape în aceeaşi linie cu chiupul nr. I din C.5). După 
golire chiupul a fost acoperit şi lăsat in situ, perntru o mai bună păstrare a sa. În C.7 s-a găsit un 
chiup fragmentar (nr.6), aflat în cea mai mare parte în martorul dintre carourile L.73 şi M.73. 

Dintre materialele mai deosebite enumerăm: un ulcior.cu două torţi; un mâner lucrat din os 
şi decorat, prin incizie. cu o bordură în reţea şi cu o cruce; cinci capace de amfore; o amforă; 
ulcioare; opaiţe (întregi şi fragmentare) ; piese din bronz şi fier; fragmente de sticlă şi monede. Între 
descoperiri menţionăm şi materialele de construcţie recuperate. în special olane şi fragmente de 
lemn ars. O cărămidă. decorată cu cruce. o inscripţie fragmentară în limba latină, un fragment 
arhitectonic, sunt câteva dintre materialele romane şi romano-bizantine reutilizate în zidăria 

locuinţelor medievale-timpurii. 

27 . CAREI - BOBALD. Jud. Satu Marc: Ioan Ncmeti. Institutul Român de Tracologic 

S-a continuat secţiunea magistrală cu S IX ( IO x 2 x 1.80 m) în zona nordică a sitului cu 
scopul de a secţiona şi şanţul şi valul de apărare a teii-ului. dar. din motive obiective, cercetările au 
fost întrerupte. În S VII s-a constat următoarea succesiune stratigrafică: la adâncimea de 2.30 - 2.20 
rn apare lutul roşcat. suprapus de •;olul vegetal antic de culoare neagră. Deasupra humusului antic. 
fără să se distingă clar. s-a observat o slabă depunere ce conţinea puţine fragmente ceramice de la 
sfârşitul epocii neolitice . Strn_t:yl_de rnlJu..ră_ din epoca bronmh!.i arc la hază o depunere din cultura 
NiL faza Sanislău. cu o grosime de 0.20 - 0.30 m. care dispare. treptat. spre pantele promontoriului. 
Suprapusă stratigrafic nivelului din epoca bronzului timpuriu apare o depunere care. deşi conţine 
puţine fragmente ceramice. totuşi. atflt ca formă cât şi ca ornament. diferă de nivelul anterior. 
Fragmentele ceramice au analogii cu ceramica cunoscută din complexul de la Andrid - curtea 
grajdurilor (fostul CAP) . 

La adâncimea de 1.45 - 1.40 m s-a descoperit o vatră ovală cu diametrul maxim de 1,50 m. 
În jurul vetrei, sub nivelul platformei de lut. ilU f.o..,'-UJ~ în poziţia verticală 1uai multe vase mici, 
lucrate din pastă grosolană . Aceste vase au fost îngropate în jurul vetrei. fără îndoială cu un scop 
ritual. În S VII au fost surprinse două loc_ujnte. ambele în stratul de cultură specifică epocii 
bronzului mijlociu, cultura Otomani. În L 2 au fost descoperite un număr de 22 de greutăţi din lut, 
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un vas de .tip borcan, o găuritoare din os, un cuţit curb, cioplit din obsidian şi o ceaşcă mică, ruptă în 
bucăţi. 

În S VII, în stratul superior al culturii Otomani, la adâncimea de 1,10 m, s-a surprins o parte 
dintr-un schelet uman (mormânt ?) fără o conexiune anatomică. Complexul are un aspect 
neobişnuit, se pare că un corp uman a fost ciopârţit şi o parte din el a fost aruncat într-o groapă. Nu 
este exclus că avem de-a face cu o practică magico-religioasă. În S VIII au fost descoperite trei 
morminte de adulţi si alte trei de ~. unele dintre ele având şi inventar funerar (ace de păr, 
monede feudale) datate din sec. XVI-XVII. 

Secţiunile S VII, S VIII şi S IX au dat un material arheologic similar cercetărilor anterioare. 
Cca mai bogată este ceramica formată din olăria specifică fazei mijlocie şi evoluată a culturii 
Otomani. Uneltele mai frecvente sunt: săpăligi din corn de cerb, ace şi găuritoare din os, fragmente 
de râşniţe şi frecătoarc, prâsnele şi modele de roţi de căruţe, greutăţi din lut, fragmente de topoare 
din piatră şi un cuţit curh din obsidian. Din partea superioară a stratului de cultură Otomani au fost 
găsite: un fragment dintr-un ac de bronz cu capul rotund şi un fragment de idol (statuetă) foarte 
simplă din lut. 

28. CĂLAN BĂI „AQUAE", Jud. Hunedoara; Adriana Rusu, Eugen Pescaru, Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva 

Colectivul Muzeului din Deva a efectuat lucrări de cercetare arheologică în zona 
complexului de agrement Călan - Băi. antică aşezare Aquae. Localitatea rurală romană şi staţiunea 
cu ape~, aflată în lunca Streiului (anticul Sargetia). pe malul stâng al acestuia, era cuprinsă în 
tcritorium Ulpiei Traiana Sarmizegetusa; pc drumul imperial principal care lega odinioară Ulpia 
Traiana de Apulum şi nordul Daciei. Numele roman al localităţii Aquae, Pagus, Aquensis era dat 
după izvoarele cu apă termală şi se întindea pc o zonă vastă ce cuprinde astăzi oraşul Călan şi 

localităţile învecinate (Călanul Mic, Sântămăria de Piatră şi Călan Băi). Dezvoltarea deosebită a 
localităţii în perioada antică, se datorează în primul rând izvoarelor cu apă caldă, dar şi importanţei 
agricole - lunca fertilă a Streiului -. Aquae avea rol de statio pe drumul Ulpia Traiana - Apulum. 
Materialul arheologic descoperit cu ocazia lucrărilor agricole, foraje geologice sau amenajări 

gospodăreşti, constă din coloane ce au aparţinut unor edificii, piese sculpturale, ep,igrafe, tegulae cu 
paviment şi din ziduri. ţigle - unele cu ştampila Legiunii XIII Gemina, numeroase monede. Din 
vechile thermac s-au mai păstrat doar bazinul cioplit în stâncă şi care a fost utilizat de locuitorii din 
împrejurimi pană în zilele noastre, bazin ce a făcut obiectul cercetării arheologice din anul 1995. 
Din cauza poluării cu funingine, provenită de la Combinatul siderurgic aflat în vecinătate, băile au 
fost abandonate ca loc de tratament şi s-a încercat amenajarea bazinului ca siloz pentru depozitarea 
cartofilor. Aceste lucrări au implicat umplerea până la un anumit nivel a bazinului cu nisip, pietriş 
de râu şi piatră. Lucrările de cercetare au avut două etape distincte: a) degajarea materialului de 
umplutură şi verificarea arheologică a părţii antice din fundul bazinului, şi b) cercetarea părţii 
exterioare de pe partea mamelonului . a) Bazinul cioplit în stâncă are o formă usor ovală prevăzut în 
partea de nord cu un canal de srnrgere pentru apele reziduale. Dimensiunile bazinului în punctele 
maxime sunt de 7 x 14 m şi adtmcimea de aproximativ 3,60 - 4 m. Din cauza intervenţiilor deja 
amintite din perioada modernă, stânca de pe fundul bazinului a fost sfărâmată în proporţie de două 
treimi. Porţiunea neafectată ne-a ajutat să stabilim forma iniţială a bazinului, modul lui de 
amenajare şi adâncimea apei ( 1,20 m) în perioada antică. Canalul de scurgere are o formă uşor 
sinuoasă cu o lăţime de aproximativ I m şi este prevăzut cu lăcaşe ce ghidau stăvilare de reglare a 
nivelului apei în bazin. În partea de ieşire a apei din bazin a funcţionat un stăvilar, iar la 
extremita: ca nordică a canalului, unde mamelonul stâncos se contopeşte cu platforma de pe care 
acesta se 1nalţă, am mai observat. încă două urme de stăvilar. Primul lăcaş uzat a fost înlocuit de un 
al doilea. Ansamblul bazin - canal, datorită formei lor păstrate în timp, au determinat localizarea lui 
sub denumirea de „Lingura romană" . b) În partea exterioară a bazinului, pe panta acestuia. în partea 
de sud-vest, a fost trasată o secţiune (S I) în lungime de 28 m şi lată de 2 m. Materialul arheologic 
rezultat, constă din fragmente mărunte de ceramică feudală utilitară, aflate în poziţii secundare, ceea 
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ce ne face să credem că în zonă a avut loc o intervenţie de umplere a nivelelor, în perioada pu-,1 
romană. 

Inventarul mobil de epocă romană este nereprezentativ. El constă din câteva fragmente de 
fructieră şi vase de uz curent, toate descoperite pe pante sau la baza mamelonului. 

Cu toate că zona a fost puternic afectată de amenajările moderne (bazine, complex ele 
tratament şi de servire pentru turişti, precum şi lucrări de defrişări şi drenaj) ne-am proptl'
continuarea investigaţiilor în campaniile următoare. 

29. CĂSCIOARELE - ,,D' AIA PARTE", Jud. Călăraşi 

Valeriu Sârbu, Stănică Pandrea, Muzeul Brăilei; Paul Damian, MNIR 

În vederea obţinerii unor date cât mai bogate asupra sistemului de fortificatie a asezJrii 
getice de aici, s-au continuat lucrările şi pe latura de est. 

Din motive obiective - fonduri insuficiente, lipsa forţei de muncă, înrăutăţirea vremii - nu s-a 
ajuns până la baza sistemului de fortificaţie, încât datele sunt incomplete, faptul datorându-se şi 

complexităţii elementelor de apărare. 
Latura de est a aşezării, ca şi cea de nord, a fost separată de restul botului de terasă printr-un 

imens şant, ce are la gură, acum, o deschidere de circa 30 m şi o adâncime de minimum 4-5 111. 

EPOCA LAT.ENE 
Între metrii 77-96 s-au observat resturile a două valuri şi, probabil. a încă unui şan\ . Valul m. 

I, aflat aproape în partea superioară a pantei, între metrii 79-86, cuprinde trei zone distincte : miuul 
ars, încadrat de doi „parapeţi" de loess, care, la rândul lor, sunt incluşi între două structuri de pietre. 
calcaroase şi de râu, ambele de mărime mijlocie. Miezul ars, de formă tronconică, arc o lă\i111c ele 
1,40 - 1,60 m şi o grosime de 0,30 - 0,40 m; el cuprinde o masă compactă de pământ măzăros. ars 
puternic, aproape omogen, fără derivate ale focului (cărbune, arsură şi cenuşă). Cei doi „parape\i•• 
de loess, laţi de 0,40 - 0,70 m, încadrează mie~ul ars, probabil pentru a-i asigura stabilitatea; li)cssul 
este omogen şi nu prezintă urme de ardere. Intrucât partea superioară a valului a fost distrusă, c 
posibil ca acest strat de loess să-l fi acoperit în întregime, formând un fel de manta (deci să nu fie 
vorba de parapeţi). Miezul ars şi „parapeţii" din loess sunt încadraţi de două zone, _late de 1,60 -
2,00 m, de pietre calcaroase şi de râu, bucăţi de arsură şi pământ. Valul nr.JJ, atlat ,1pro;1pc spre 
baza pantei, aproximativ între metrii 88 - 96, este format dintr-o succesiune de mai multe straturi de 
pământ: negru-brun, foarte dur, la bază, brun măzăros şi, apoi, gălbui, cu mai multe pietre, în partea 
superioară. 

Şanţul nr. II (?) Începând cu metrii 96 - 97 se observă începutul unei cavită\i, cu deschidere 
de minimum 2 - 3 m, care ar putea reprezenta partea superioară a unui sant, aflat între şan\ul marc 
(I) şi valul nr. II. 

Desigur, numai după epuizarea săpăturii din această zonă se vor putea emite concluzii ferme 
asupra morfologiei sistemului de fortificaţie, cât şi asupra etapelor de construire sau refacere a 
acestuia. 

Totuşi, două concluzii pot fi enunţate. 
Este indubitabil că ambele valuri s-au ridicat în epoca Latene timpurie, când aşezarea deja 

exista, întrucât în structura lor s-au găsit fragmente de vase getice şi de amfore greceşti din sec. IV -
III a.Chr. Notăm că nu s-au descoperit materiale post sec. II a.Chr., în nici o zonă a aşezării . 

Descoperirea unei locuinţe cu cuptor (C.41·L.13), ce acoperea valul nr. I, care, la rândul ci. 
era intersectată de o groapă getică (C.42 GR.23), atestă faptul c~ a existat o locuire si după 
abandonarea sistemului de fortificatie, cel puţin pe latura de nord. 

Descoperirea de până acum atestă existenţa aici, în sec. IV - III a. Chr., a unei importante 
aşezări getice, apărată de un impozant sistem de fortificaţie ( cu zid din piatră fasonată, zid din 
pământ şi lemn, plus şanţuri), ce a fost centrul economico-comercial şi politico-religios al geţilor 
din această zonă. · 

EPOCA NEOLITICĂ 
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S-a descoperit o locuinţă neolitică (C.44 L.4), ca şi multe fragmente ceramice şi rare unelte 
aparţinând culturii Gumelniţa. 

Done Şerbănescu, Muzeul de arheologie Olteniţa 

Campania arheologică din anul 1995 a avut ca obiectiv cercetarea sistemului de fortificaţii 
de pe laturile de sud şi vest şi obţinerea de noi date asupra stratigrafiei aşezării. 

Pe latura de sud s-au continuat cercetările în S IV (1994), unde existenţa palisadei şi a 
fortificaţiei de pământ este incertă. 

Interceptarea unor pietre de calcar şi de râu într-o fundaţie, indică existenţa şi pe această 
latură a fortificaţiei de piatră distrusă de lucrările agricole şi amenajările făcute pentru plantarea 
viţei de vie. 

Pe latura de vest, prin prelungirea S I (1991) pe panta dinspre lac şi lărgirea casetei A (1993) 
a făcut posibil să se intercepteze liniile de fortificatii ale aşezării şi să se facă observaţii stratigrafice 
preţioase privind succesiunea acestora. 

În prima fază, pe laturile de nord şi est s-a construit un şanţ lat de 30 m şi adânc de peste 4 
m, care nu a mai fost necesar pe laturile de sud şi vest datorită pantelor abrupte şi a apelor lacului 
Cătălui . Tot în această fază aşezarea a fost fortificată cu un zid (palisadă) din lemn şi pământ. În a 
doua fază fortificaţia este refăcută din cărămizi nearse, .care alcătuiau paramentii, iar emplectonul 
era din lut bătut. Grusimea acestui zid cu paramenţi din cărămizi nearse este de 2 - 2,40 m şi se 
păstrează~ pe o înălţime de 0,70 m. În faza a treia pe muchea terasei s-a ridicat un zid format din 
pietre de calcar ş i de râu legate cu lut, cu un parament exterior realizat din blocuri mari din piatră 
fasonată sumar. Pe această latură, construcţia de pământ nu mai suprapune palisada incendiată, 
infirmându-se astfel ipoteza „valului cu miez vitrificat". 

Prin adâncirea S I ( 1991) s-a constatat că în această zonă grosimea straturilor arheologice 
măsoară 3,20 m, surprinzându-se următoarea succesiune stratigrafică: peste stratul steril reprezentat 
de un pământ maroniu gălbui se suprapune un strat de cultură aparţinând civilizaţiei Boian, gros de 
2 - 2,30 m. La baza stratului de cultură Boian au fost descoperite câteva fragmente ceramice 
caracteristice civilizaţiei Dudeşti, fără a se putea delimita depunerea din această epocă. Stratul 
civilizaţiei Boian are trei nivele; nivelul inferior aparţine fazei Vidra, iar celelalte două, fazei de 
tranziţie de la civilizaţia Boian la Gumelniţa. Stratul de cultură getic, care suprapune stratul Boian, 
gros de 0,70 - 1 m este reprezentat de trei nivele de locuire. Fortifi~aţiile enunţate mai sus aparţin 
nivelelor I şi II ş i se datează în secolul IV a.Chr. Ultimul nivel Latene se datează pe baza 
ştampilelor de amforă elenistice, recent descoperite, în secolul III a.Chr. 

Campania din acest an a prilejuit şi cercetarea unei locuinţe bordei, aparţinând nivelului I 
getic. Bordeiul de formă rectangulară avea adâncimea de 0,70 m, iar lungimea de 3,80 m. Podeaua 
de pământ bătut şi lutuit avea o crustă de 2,5 grosime. În centrul bordeiului se afla o vatră de foc, iar 
pe latura de est un cuptor cu diametrul de 0,80 m şi bolta înaltă de 0,35 m. 

Aşa cum am arătat şi cu alt prilej, aşezarea getică fortificată din punctul D 'aia parte de la 
Căscioarele se datează în· secolele IV - III a.Chr. Materialele arheologice geto-dacice din sec. II 
a.Chr. se găsesc sporadic şi nu pot fi atribuite unui complex arheologic. 

30. CĂŞEIU, Jud. Cluj; Dan !sac, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca; Adriana !sac, 
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca 

A. CASTRUL ROMAN 

În vederea cunoaşterii stratigrafiei din retentura sinistra, a fost efectuată o secţiune 
magistrală, S XXXVII, lungă de 75,30 şi lată de 2 m. Aceasta a avut drept punct de pornire latura 
scurtă, de sud a grânarului din latus sinistrum, denumit convenţional H 2 şi care a fost cercetat în 
anii precedenţi. Secţiunea a intersectat întreaga retentură împreună cu elemente.le de fortificaţie de 
pe latura sudică, trecând printr-un bastion de curtină. 
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Între metrii O - 7 ,50, S XXXVII a intersectat latura sudică a horrem-ului H 2, confirmând 
existenţa unei faze de lemn, căreia îi aparţine un prim nivel de amenajare şi utilizare şi arsura 
podelei înălţate pe bârne. Este demonstrată şi faza următoare, de piatră, din care s-a păstrat o 
platformă din bolovani de carieră în opus incertum, ce a fost adosată zidului sudic. Între metrii 4,50 
şi 7 ,50 se află o zonă liberă marcând spaţiul între grânar şi construcţiile din retentura. 

Retentura a fost cercetată între metrii 8 - 50 ai secţiunii şi a relevat existenţa a două niveluri 
distincte de locuire, corespunzând fazelor de pământ şi respectiv de piatră ale castrului. Spte 
deosebire de praetentura, stratigrafia este mult simplificată iar diferenţele de colorit şi consistenţă 
între primul nivel şi cel al locuirii preistorice sunt greu de sesizat. 

Adăugând şi adâncimea mică a pereţilor de compartimentare mediani am întâmpinat greutăţi 
de marcare pe profil şi pe planul castrului a unor clădiri din lemn mai ales de faza I-a, orientate per 
strigas (ca în praetentura). În primul nivel, gross de 20 - 30 cm, materialul arheologic este sărac, 
remarcând totuşi un fragment terra sigillata databil în prima jumătate a sec. II p.Chr. şi o monedă de 
la Traian. 

Nivelul al doilea, gros de circa 50 cm şi aparţinând fazei de piatră, este şi mai bogat în 
material arheologic. S-au descoperit numeroase fragmente ceramice şi de sticlărie, obiecte din 
bronz, arme din fier, unelte, ace de păr şi de cusut din os. Se remarcă un pinten din fier perfect 
conservat. Clădirile din retentură sunt despărţite de o stradelă de . balast, cu două faze suprapuse. 
Aceasta, lată de circa 5 m împarte retentura în două şi uneşte două bastioane de curtină de pe laturile 
de est. şi vest, putând fi identificată via quintana. 

Între metrii 50 şi 70,30, S XXXVII am avut şansa, în prem.ieră la Căieşu, de a identifica 
·sistemul complet de fortificaţii al castrului în ambele faze. Acest fapt a fost favorizat de seceta 
neobişnuită care a scăzut total nivelul pânzei freatice din lunca Someşului. 

1. Castrul de pământ 
Din valul acestuia, surprins între metrii 50,50 - 55,25 şi clar delimitat de capătul sudic al 

viei sagularis nu s-a putut sesiza decât cel mult baza acestuia care se sprijină direct pe stratul de 
locuire preistorică ce reprezintă şi humusul antic. Alcătuit din straturi succesive de lut gri şi gălbui, 
puternic tastate, acest val nu poate fi diferenţiat de cel al castrului de piatră de care, cel puţin 
teoretic, este suprapus. Aplatizarea valului în această zonă se datorează prezenţei bastionului de 
curtină intersectat de secţiune. 

Primul castru a avut şanţuri perfect sesizate în secţiunea magistrală. Primul, de formă clasică 
fossafastigata, lat de circa 3 m şi adânc de 1,75 mare vârful săpat în balastul geologic. Şanţul a fost 
identificat sub bastionul de curtină şi confirmă definitiv ipoteza noastră potrivit căreia, pe toate cele 
4 laturi incintele de piatră şi elementele aparţinătoare (tunuri, porţi) au fost ridicate peste primul şanţ 
al fortificaţiei, şanţ insuficient tasat pe unele porţiuni. Existenţa contraforţilor este legată de 
necesitatea unei mai bune susţineri a incintelor care riscau, cum am observat, să se prăbuşească în 
vechiul şanţ tasat incomplet. În extremitatea bastionului, între metrii 63,50 - 66 se distinge un al 
doilea şanţ de acelaşi tip şi umplut identic ca primul, săpat tot în balastul geologic până la 1,75 m în 
comparaţie cu humusul antic. Al doilea şanţ a fost identificat şi pe latura de vest dar nu simultan cu 
primul. Elementul inedit l-a constituit sesizarea şi unui al treilea şanţ, surprins între metrii 67 ,50 -
68,50 şi păstrat doar parţial deoarece este tăiat de escarpa nordică a şanţului din faza de piatră. 
Fundul său este alveolat şi săpat în lutul galben steril (deasupra balastului geologic) la doar 1 m 
adâncime. 

2. Castrul de piatră 
Agerul castrului, suprapus peste vechiul val, este bine precizat şi este alcătuit din straturi 

succesive de lut compact şi bine tasat. Bastionul de curtină intersectat de S XXXVII a fost golit în 
întregime în cursul săpăturilor interbelice neputând fi sesizat nivelul de călcare. S-a putut remarca, 
în schimb, tehnica sa de construcţie : elevaţia din opus incertum pe o temelie de bolovani de carieră 
neprinşi cu mortar şi aşezaţi în 3 rânduri suprapuse. A 

Castrul, în această fază, a avut se pare două şanţuri. In exteriorul turnului, între metrii 64,80 
- 66,25 se distinge, mai clar pe profilul de vest, un şanţ mai mic ce marchează capătul unei berme 
late de 2 m. Distrus parţial de vechile săpături, şanţul apare pe profilul de vest în formă pronunţată 

· de „V" (pe profilul opus este alveolat) având în umplutură straturi succesive dintr-un lut galben~gri 
precum şi bolovani de carieră, ţigle, mortar şi cioburi romane. Între metrii 67 - 72 s-a putut observa 
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un al doilea şanţ, de mari dimensiuni şi având formă de „V", săpat la o adâncime de 1,75 m direct în 
balastul geologic. Şanţul prezidă mai multe pante de umplere, marcate de fragmente din zidul 
castrului, cu deosebire pe panta sa internă. 

B. VICUSUL MILITAR 
În anii precedenţi au fost efectuate sondaje care au condus la precizarea sistemului rutier ce 

străbate vicusul şi a stratigrafiei dintr-o zonă dinafara castrului, ocazie cu care au fost descoperite 
numeroase materiale arheologice din care remarcăm un interesant talisman gnostic din piatră. Din 
aceste considerente am iniţiat săpături sistematice care vor face din cercetarea vicusului, atestat 
epigrafie sub numele de SAMVM şi cuprinzând şi o importantă static de beneficiari consulari, un 
obiectiv prioritar în anii care urmează. Datorită inundaţiilor succesive ale Someşului, zona aşezării a 
fost acoperită cu un strat considerabil de aluviuni motiv pentru care, indiciile de la suprafaţa solului 
(ceramică, cărămizi, mortar) sunt practic inexistente, făcând dificilă orientarea în teren şi alegerea 
unui loc convenabil pentru demararea cercetărilor. 

Pornind de la aceste considerente şi fixându-ne o zonă de săpături situată între cele două 
drumuri romane din aşezare, am finalizat două suprafeţe, cu dimensiunile de 17 ,5 x 2,5 m, orientate 
N-S . Cele două suprafeţe denumite convenţional S l şi S 2, s-au dovedit a fi situate într-o zonă a 
vicusului reprezentată de elemente relevante şi un bogat material arheologic . 

Fiind primele săpături cu un caracter sistematic, vom expune în continuare doar concluzii cu 
caracter provizoriu, urmând ca nuanţarea lor să fie amânată după desfăşurarea campaniilor viitoare. 

S l a scos în evidenţă, sub humusul modern (terenul arabil), existenţa unui nivel continuu de 
cultură, cu o grosime variind între 30 - 35 cm, alcătuit dintr-un pământ compact gri-negricios ce 
conţine bolovani mărunţi de râu şi de carieră, fragmente de cărămizi, pigmenţi de cărbune şi un 
foarte bogat material arheologic. Sub acest nivel urmează un lut gri-gălbui foarte dens şi umed, gros 
de 1,20 - 1,30 m, steril din punct de vedere arheologic. 

În stratigrafia orizontală şi pe cele două profile de est şi vest au apărut, în jumătatea nordică 
a suprafeţei, un număr de 5 gropi , denumite convenţional G l - 5. G 1, tăiată de peretele vestic, a 
putut fi urmărită până la adâncimea de 1,90 m, fiind umplută succesiv cu straturi de pământ umed 
de consistenţa şi culoarea nivelului de locuire. Conţine oase menajere, lemn carbonizat, fragmente 
de cărămidă, chirpic, bolovani şi multă ceramică romană. G 2, ce atinge tangenţial profilul estic, are 
d.iametrul de 1, 10 m şi a fost urmărită până la adâncimea de 2,20 m. Împreună cu un bogat material 
arheologic, în G 2, care a fost probabil o fântână, s-a descoperit un bolovan de râu de mari 
dimensiuni iar la partea superioară două . fragmente dintr-o inscripţie funerară, refolosită în 
antichitate. În G I şi G 2 ceramica romană este de o calitate deosebită: mortaria, chiupuri, amfore, 
străchini şi farfurii , vase cu pereţii foarte fini , terra sigillata de import şi ceramică ştampilată. 

Celelalte gropi , mai mici ca diametru şi puţin adânci , au fost probabil menajere. 
În capătul de sud al suprafeţei a apărut amprenta, respectiv fundul unui cuptor, păstrat pe o 

înălţime de doar 15 cm şi dezafectat în epoca romană. A fost construit la o adâncime de 0,90 m faţă 
de nivelul superior al locuirii romane. Cuptorul, cu un diametru de l,40 mare pereţii groşi de 7 cm 
iar fundul este puternic înroşit de foc. In interior, alături de cărbune şi cenuşă, s-au descoperit 
cioburi romane iar la radere s-a sesizat un perete median alcătuit din cărămizi macerate puse pe 
cant. Prefurniul este marcat de un strat compact de cenuşă albicioasă şi mult cărbune. 

În S I s-a descoperit un material arheologic foarte bogat, constând din ceramică de bună 
calitate, fragmente de sticlă, o fibulă puternic profilată, un sesterţ de la Hadrian, un ac de păr din os 
cu capătul în formă de caliciu şi un inel din bronz cu şaton . 

La est de S I s-a trasat S 2, având aceleaşi dimensiuni şi despărţită de un martor de 0,50 m 
grosime. Elementele care au apărut în această suprafaţă completează prin ineditul lor imaginea 
locuirii din ,·icus în zona investigată. Astfel. în jumătatea nordică a S 2 s-au putut sesiza, la radere, 
ductul pereţilor unei clădiri de lemn, umpl°L1ţi cu un lut fin de culoare gri-închis şi conţinând slabe 
urme arheologice. Au fost sesi zaţi 4 asemenea pereţi, cu o înălţime de 20 - 25 cm, alcătuind o 
compartimentare pe direcţia E-V. Între primele două amprente s-au identificat urmele a trei gropi de 
par ce alcătuiesc, probabil, o compartimentare pe direcţia perpendiculară N-S. Stratigrafic, gropile 
de umplere ale pereţilor respectivi se află la baza locuirii romane părând a aparţine unei locuiri 
timpurii . 
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În capătul de sud al S 2, intrând puţin în martor, a ieşit la iveală un mormânt de înhumaţie, 
denumit convenţional M 1. 

Este vorba despre o cistă de cărămizi îngrijit lucrată şi prinsă cu mortar de bună calitate, 
orientată N-S şi având dimensiunile de 1,10 x 0,55. Cista a fost întărită pe margini cu câteva straturi 
succesive de cărămizi sparte. Capacul ei este alcătuit din două cărămizi pătrate cu dimensiunile de 
0,55 x 0,55 x 0,07 m. In interior, pe un pat de nisip extrem de fin de culoare gălbuie s-a găsit un 
schelet de copil de vârstă între 1 - 3 ani. In zona craniului, căzută pe piept, s-a găsit o monedă din 
bronz, emisă între anii 177 - 180 p.Chr. într-o monetărie răsăriteană, având pe avers chipul lui 
Marcus Aurelius şi Commodus. 

În aceeaşi zonă de sud dar spre peretele estic s-a identificat un semibordei şi o vatră de foc 
cu diametrul de 0,75 m. 

Materialul din locuinţă este extrem de bogat: ceramică romană de bună calitate, inclusiv 
chiupuri şi mortaria, ceramică glazurată şi numeroase fra~mente de vase fine din sticlă. Se remarcă 
numeroase oase de cerb tăiate şi prelucrate prin faţetare. Intregul material arheologic din S 2 dar şi 
din S 1 conduc la imaginea economică prosperă şi elevată a locuitorilor din această parte a vicusului 
militar. 

Alăturarea pe o zonă relativ restrânsă a unor elemente atât de diverse: gropi menajere şi 
fântâni, cuptor, clădirea din lemn, semibordeiul cu vatră şi un mormânt atrag atenţia asupra unor 
faze diferite de locuire, fapt ce va fi probat în cursul campaniilor viitoare. 

31. CÂMPULUNG-PESCĂREASA (JIDA V A), Jud. Argeş; Constantin C. Petolescu, IAB; 
Teodor Cioflan, Muzeul Judeţean Argeş; Mircea Negru, MIAMB; Mihai Popescu 

Şi în această campanie, cercetările s-au efectuat în retentura castrului (în partea de vest a 
retenturei, în zona situată între latura de nord şi horreum-principia). Cercetările precedente (1992-
1994) au dus la identificarea, în porţiunea dintre fosta secţiune C (vezi planul general al castrului) şi 
horreum a podelei unei camere a unei barăci militare. Aceasta era pavată cu cărămizi - 7 rânduri de 
câte 10 cărămizi - cele mai multe păstrate mulţumitor (chiar dacă sunt fisurate şi cojite); pe una din 
ele s-a descoperit un grafit - ,,semnătura" unui soldat din cohors I Flavia Commagenorum (este 
prima atestare a unei trupe auxiliare pe 'linia de fortificaţii denumită convenţional limes 
transalutanus). Camera era prevăzută cu instalaţie de hypocaust (pe latura de vest s-au descoperit in 
situ partea inferioară a tegulelor de pe rândul de bază). Pe podea a apărut şi un fragment de râşniţă, 
conservat in situ (această podea a fost protejată printr-o cons.trucţie de piatră, cu acoperiş, putând fi 
vizitată). 

Problema care ne-am pus-o în acest an, a fost depistarea urmelor stâlpilor barăcii (barăcilor) 
militare; în funcţie de ordinea stâlpilor, se poate stabili orientarea acestor barăci. În acest scop, s-au 
efectuat răzuiri repetate în jumătatea de nord a suprafeţei. Astfel, după răzuirea stratului vegetal 
antic, au început să apară în zona „c" urmele stâlpilor de lemn ai unei barăci, orientată E-V; este 
paralelă cu latura de nord a castrului, fiind mărginită spre N de via sagularis. 

Baraca, al cărei plan s-a cercetat parţial, cuprinde patru aliniamente de stâlpi. Din primul 
aliniament, cel dinspre N, s-au depistat 7 stâlpi (distanţele dintre ei variază între 1,5-3 m), cu 
diametrul de circa 20-25 cm. Din aliniamentul al doilea s-au depistat doar trei stâlpi, unul fiind de 
dimensiuni mai mari (diam. 0,50 m). Al treilea aliniament de stâlpi este format din stâlpi groşi 
(diam.0,50 m). S-au identificat 5 stâlpi, aflaţi la aprox. 2,20 m unul de celălalt. Din aliniamentul al 
patrulea s-a identificat un singur stâlp, în partea de V a barăcii. De asemenea, capătul de V al barăcii 
este mărginit de un şir de stâlpi; de remarcat că aceşti stâlpi sunt pe linie cu capătul de vest al primei 
barăci (cea dinspre horreum). Aşadar, baraca se împarte în trei sectoare orient~te E-:Y, cel dinspre N 
este lat de aprox. 3,5 m şi la fel cel central; dacă scădem lăţimea pereţilor, înseamnă că lăţimea 
acestor sectoare era de aprox. 3 m. Spre capătul de V al sectorului central s-a descoperit pavajul 
unei cam~re (bănuim că avea tot încălzire cu hypocaust); fragmente de cărămidă au apărut şi în 
partea dinspre E a sectorului de N al barăcii. Sectorul al treilea al barăcii, cel dinspre S, era se pare 
lat doar de 2,5 m. Probabil, pe aici se intra în şirul de camere din sectorul central. La S de această 
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baracă, s-a identificat un drum interior, orientat E-V, care o desparte de baraca din partea de S a 
suprafeţei cercetate. 

Orientarea barăcilor (E-V) ne-a permis orientarea săpăturilor viitoare, astfel se va cerceta 
mai întâi baraca dinspre latura de N a castrului, în întregime. În acest scop, s-a continuat dezvelirea 
unei noi suprafeţe, cea mărginită de liniile imaginare (pornind dinspre N), dintre horreum şi 
principia; deocamdată s-a dezvelit parţial, doar jumătatea de N a acestei suprafeţe. 

Aici s-a decopertat stratul vegetal, sub care s-a dat de pavajul unui drum din incinta fostei 
întreprinderi miniere; după scoaterea bolovanilor şi răzuirea suprafeţei, au început să apară urme de 
arsură şi lipitură de lut ars. Prin spăcluirea acestora, la aprox. -0,20-0,30 m adâncime, a apărut un 
orizont de lipitură de lut ars şi, în special pe partea centrală a suprafeţei, de pietre de râu de 
dimensiuni mici şi pietriş. În stratul de chirpic (lipitură de nuiele), caroul XVl/10, a apărut o 
monedă ( denar de calitate inferioară, cu urme de arsură) de la Iulia Augusta. 

În vederea cercetării acestei barăci, s.;.a mai pregătit pentru săpătură o porţiune cuprinzând 
· capătul barăcii dinspre via decumana. Aici, în pământul scos altădată de la o groapă de var, s-a 
descoperit un vârf de lance de bronz de mari dimensiuni (probabil vârf de vexilum). 

Aceste suprafeţe, nivelate şi uniformizate, vor fi investigate în campania viitoare, când 
sperăm să putem identifica traseul întregii barăci. Mai menţionăm efectuarea unor importante lucrări 
de consolidare-conservare la o serie de obiective din castru (cu fonduri puse la dispoziţie de 
Inspectoratul Judeţean de Cultură Argeş). 

32. CÂRCEA „VIADUCT", Corn. Coşoveni, Jud. Olt; Marin Nica, Institutul de Cercetări 
Socio - Umane; Ridichie Florin, Bondoc Dorei, Muzeul Olteniei Craiova; Fântâneanu Cristi, 
Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia; Tănăsescu Bogdan, Facultatea de Istorie Craiova 

S-a urmărit: surprinderea şanţurilor de protecţie din zona de nord a aşezărilor neolitice şi din 
epoca bronzului, delimitarea limitelor acestor aşezări, spre sud - vest şi vest, cât şi salvarea câtorva 
complexe arheologice din extremitatea sudică a terasei. 

În cadrul secţiunii LXXV (20 x 1,5 m) săpată în imediata apropiere a secţiunii LXXIV din 
1994, s-au conturat cinci gropi dintre care, 4 gropi menajere neolitice cu ceramică pictată policrom 
(faza Cârcea III C): groapa nr.2, de formă rectangulară (4 x 3,75 !11), a aparţinut unui bordei (B2) 
daco - roman de pe fundul căruia s-au recuperat numeroase vase tipice secolelor II - III. De 
asemenea, s-a descoperit şi un mic complex din epoca bronzului. În secţiunea LXXVI (50 x 1,5 m) 
trasată din capătul SXXL/1984, în afara şanţului de protecţie, spre limita de sud - vest a aşezării 
(metru 400), s-au descoperit 10 complexe arheologice şi anume: 4 gropi menajere (lutării), neolitice 
cu ceramică pictată policrom (faza Cârcea III C), un cuptor de ars ceramică (nr.10), bine conservat, 
cu ceramică din faza Cârcea III C; 2 gropi menajere din faza Yin\ca - Dudeşti I; partea de est a 
locuinţei de suprafaţă nr. 28 (L = 7 m) cu ceramică din faza Vin\ca - Dudeşti IV şi care suprapunea 
stratigrafic gropile nr.8 şi 9 din fazele Vin\ca - Dudeşti şi respectiv Cârcea ID C; resturile unei vetre 
de mari dimensiuni (2 x 1 m) aflată la 4 m est de locuinţa nr. 28. În cadrul celor trei casete trasate la 
marginea de sud a terasei s-au descoperit: 3 gropi menajere daco - romane; 2 gropi cu ceramică 
pictată policrom dintre care groapa nr. 3 prezintă o situaţie specială. Groapa nr. 3 era de formă 
ovală, cu dimensiunile de 3,75 x 2,75 m, pe fundul ei erau depuse ritual, de la nord către sud, trei 
cranii umane, dintre care, două erau într-o stare bună de conservare. În jurul acestora se aflau 
depuse, tot ritual, resturile osteologice provenind de la sacrificarea unor exemplare de bovine şi 
porcine împreună cu numeroase fragmente ceramice reprezentând toate categoriile şi formele de 
vase ceramice specifice fazei C~cea III C, în special pictate policrom (faza Cârcea III C), măsuţe de 
cult, vase miniaturale, idoli, etc. şi o spatulă de os. Este vorba de „Cultul Craniilor" întâlnit 
frecvent în aşezarea neolitică de la Cârcea „Viaduct". Cunoscut încă din etapele timpurii ale 
neoliticului mai târziu este atestat în aşezările culturii Cucuteni. După datele antropometrice 
preliminare stabilite de cercetătorul ştiinţific Dan Botezatu de la Iaşi, primele două cranii (I şi II) 
aparţin tipului mediteranoid, ambele au aparţinut unor femei adulte de cca. 25 ani, iar al treilea unei 
adolescente de cca. 15 - 17 ani. Prin trasarea secţiunilor LXXVI şi LXXXVII în afara şanţului de 
protecţie s-a putut dovedi, în stadiul actual al cercetărilor, că aşezarea neolitică timpurie din faza 
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ceramicii pictate policrom (Cârcea III C) s-a extins peste şanţul de protecţie cu încă 60 m, ajungând 
la dimensiunile de 400 x 400 m. Nu este exclus, ca noile cercetări să dovedească extinderea aşezării. 
mai ales în decursul primelor faze ale aspectului cultural Vin\ca - Dudeşti, până la dimensiunea de 
500 m. Stratul neolitic de la periferia aşezării, gros de 0,5 m, este destul de consistent în urme de 
locuire începând din faza Cârcea III până în ultima fază Vin\ca Dudeşti IV. 

Descoperirea unei urne fragmentare cu oase incinerate din epoca romană poate constitui un 
indiciu care să ateste existenţa în apropierea aşezării neolitice a unei necropole romane. Dţ 
asemenea, vasele daco - romane descoperite atât în bordeiele amintite mai sus cât şi în gropile 
menajere, prezintă un deosebit interes. 

33. CÂRNICENI, Jud. Iaşi; Ruxandra Alaiba, Carmen Hrişcu. lns_titutul Român de 
Tracologie, filiala Iaşi; I. Grădinaru, Şcoala nr.42 laşi; studenta Corina Ursache, Facultatea de 
Istorie Iaşi 

Cercetările din cele două campanii ( 1994 - 1995) au avut loc în exclusivitate în perimetrul 
grădinii Adela Scorţescu unde, până în prezent, s-au trasat VIII secţiuni. cu lătimi tic I m şi 3 m şi 
lungimi între 15,5 m şi 28 m. Din punct de vedere stratigrafic statiun~.1 cunoaşte cca mai intensă 
locuire în perioada culturii Horodiştea-Erbiccni, prin cele două niveluri de locuire. Sporadic, apar 
fragmente ceramice carpice şi din cultura Dridu. Începfmd din sec.XV urmele materiale ale evului 
mediu se menţin până în sec. XVII. În secolele XVIII - XIX în marginea terasei s-au săpat bordeie. 
Credem că ele au distrus eventualele complexe preistorice sau din primul mileniu de aici. 

Aşezarea din perioada de tranziţie, pe baza criteriului prezenţei şi proporţiei pc de o parte. a 
ceramicii pictate de stil Cucuteni şi Horodiştea-Erbiceni, şi pe t.le altă parte. ale celorlalte categorii 
cu degresant din scoică pisată, nisip sau şamotă, se încadrează în prima ra,.ă de crnluţic a culturii 
Horodiştea-Erbiceni. Până în prezent au fost descoperite 4 locuinţe adâncite în p;im,1nt. cu cuptoare, 
3 locuinţe de suprafaţă şi 3 gropi. Delimitarea conturului lor nu s-a putut rL·ali1a dcdt cu 
aproximaţie. Structura geologică a solului şi sistemul simplu de construcţie al locuintelor au distrus 
urmele reale ale gropilor acestora. În general, forma lor era un dreptunghi neregulat. cu colţurile 
rotunjite. Lungimea atingea uneori şi 5 m, ca în situaţia locuinţei descoperite în sL·cţiunea V. În 
acest complex, la aceeaşi adâncime, spre o extremitate, se afla un cuptor sub care s-a tkscnperit un 
schelet de copil parţial ars, iar în extremitatea opusă, era un alt cuptor cu vatră cu gardină. 

O altă locuinţă a apărut în secţiunile VI şi VII. Ea a fost dezvelită parţial în anul 199-l. 
Delimitarea perimetrului ei s-a definitivat în anul 1995. Stratigrafic aceasta este probabil mai nou;î 
în raport cu cea descoperită în secţiunea V. 

Prelucrarea inventarului acestor complexe pe calculator ne va furniza date statistice 
comparative necesare datării lor. De asemenea, s-au dat pentru analiză şi probe Cl4. 

În secţiunea VIII, pe nivel Horodiştea, s-a dezvelit o mare aglomerare de scoici. În aceeaşi 
secţiune se profilează conturul unei alte locuinţe adâncite în pământ, ce se prelungeşte spre zona 
necercetată. 

STUDIUL MATERIALULUI LITIC ŞI AL COLORANŢILOR MINERALI 
UTILIZAŢI PENTRU PICTAREA CERAMICII, M.Geba, Muzeul de Istorie a Moldovei. 

Sunt prezentate datele preliminare asupra uneltelor din piatră şi silex recoltate din cele două 
campanii. Se încearcă realizarea unor raportări la zonele de ocurenţă. 

STUDIUL MATERIALULUI ARHEOZOOLOGIC, Carmen Hrişcu, Institutul Român 
de Tracologie. 

Analiza s-a realizat în funcţie de complexele descoperite în cele două campanii, după care s
au stabilit proporţiile speciilor. 

S-au integrat datele arheozoologice analizei arheologice. 
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STUDIUL ANTROPOLOGIC AL SCHELETELOR DESCOPERITE ÎN CELE 
DOUĂ CAMPANII. Alexandra Comşa, Institutul Român de Tracologie, Bucureşti . 

Analiza antropologică s-a realizat pe cele 2 schelete descoperite, unul în cadrul aşezării din 
perioada de tranziţie şi al doilea posterior acesteia. 

34. CENAD, Jud . Timiş; Petre lambor, Ştefan Matei, Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei Cluj-Napoca 

Au continuat cercetările arheologice în centrul comunei Cenad, în apropierea bisericii 
romano-catolice, prin deschiderea casetei A de 4 x 4 m, în capătul de est şi pe latura de sud a S 
11/1994. În profilul de nord al casetei s-a constat următoarea stratigrafie: sub nivelurile moderne şi 
medievale târzii, între 2.40 - 2.70 111 adâncime. s-a detaşat un niYcl cu multă ceramică din sec. XI -
XII (cazane de lut, vase ornamentate cu linii paralele, cu rotiţa dinţată şi cu unghia), sub care un 
altul, cu pământ răscolit amestecat cu piatră măruntă şi mortar până la lutul galben, în care s-a săpat 
şantul de formă trapczoid,llă (0,60 m adâncime) al unei absidiole a bisericii cu plan central 
(rotondă). 

În grădina hisericii ortodu~e rom,îne. în S 13, de 10 x 1,50 m, s-a urmărit fortificaţia 
oraşului medieval. Au fost surprinse două faze de fortificare cu val de pământ şi cu resturile de lemn 
carbonizate provenind Je la palisatk . În urma unui incendiu, primul val a fost abandonat şi aplatizat, 
peste el înălţându-se un altul, mult mai lat, pc a cărui creastă a fost ridicată o nouă palisadă. În 
miezul acestui val s-a descoperit 111Ultă ceramică din sec. XIII - XV, ceea ce ne îndreptăţeşte să 
credem că el a fost ridicat probabil în sec. XVI, la începutul stăpânirii turceşti . Lăţimea şi 

adi111cimea şanţului dinspre sud n-au putut fi determinate, săpătura în acest punct nefiind încheiată. 

35. CHEILE TURZII, Jud. Clt1_1: Gheorghe Lazarovici, Mihai Meşter, Muzeul Naţional de 
Istoric a Transilvaniei Cluj-Napoca 

I 11 cele două campanii de săpături ( 1994-1995) a fost încheiată cercetarea unei suprafeţe de 
I O x 10 m, deschisă în una dintre cele mai mari peşteri din Chei, Peştera Ungurească. A fost 
încheiată cercetarea în tumulii dintre Cheile Turzii ~i Cheile Turenilor (la „Sulihegy" şi „Dealul 
Căcănişului") şi reluată cercetarea la tumulii din zona de sud a Munţilor Petrindului, la turnului 1 de 
la Petrcştii de Sus şi Mijloc, ,,La alace" şi „Pă grădini• • . Acestea continuă un proiect de cercetări 
ctnoarhcologicc, început în urmă cu I O ani, prin colaborarea dintre Institutul Român de Tracologie 
şi Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei. la care a participat şi o echipă de englezi condusă de 
J.Nandriş. de la Institutul de Arheologie din Londra. 

Î11 _Jlcstcră au fost cercetate urme de locuire sezonieră, din epocile medievală, prefeudală, 
romană. hallstattiană, epoca bronzului (mijlocie şi timpurie) şi locuiri de durată din eneolitic 
(cultura ceramicii cu toarte pastilate - grupul Băile Herculane II - Cheile Turzii şi Petreşti) şi din 
neoliticul mijlociu, grupul Cheile Turzii, parte sau aspect a unui complex cultural mai larg Cluj
Cheile Turzii - Lumea Nouă - lclod. 

Locuirea de durată este caracterizată prin descoperirea unor vetre de foc cu gardină, o foarte 
mare cantitate de ceramică, unelte de piatră şi os, obiecte de lut şi unele obiecte din metal (o brăţară 
de cupru). Ceramica neolitică este bogată şi frumos pictată: pe fond alb se pictează cu roşu, brun, 
vişiniu, negru, cu benzi de linii late, cu roşu şi galben cu motive curboliniare, spiralice sau rectilinii. 
Formele de vase sunt străchini şi cupe globulare, amfore, castroane şi străchini. 

Predomină formele deschise şi globulare iar ceramica incizată lipseşte. Ceramica eneolitică 
timpurie aparţinând culturii Petreşti, este deosebit de bogată cantitativ şi foarte bine realizată 

calitativ. Vasele sunt realizate dintr-o pastă foarte bună, excelent de bine arsă, decorată cu pictură 
direct pe fondul vasului sau pc un fond de angobă, roşie sau brună, aderentă. 

După stilul ceramicii şi alte caracteristici, locuirea datează din fazele Petreşti AB şi B. 
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La ceramica eneolitică târzie apare specia fină, foarte bine realizată, bine lustruită, decorat t1 
cu incizii şi împunsături succesive, încrustate cu alb. Formele sunt foarte diferite, dar au cel mai 
adesea, toarte cu sau fără rol funcţional , terminate cu câte o mică pastilă apăsată cu degetul (de unde 
termenul de orizontul cu toarte pastilatc. fiind un element specific) . 

Ceramica are elemente de · tradiţie Tiszapolgar şi ~odrogkeresztur. Cercetările 
etnoarheologice au avut ca obiectiv studiul tuturor obiectivelor umane descoperite, studii de caz şi 
înre!listrarea lor, analiza unei teme, studiul spaţiului învecinat, pe unităţi geografice, studiul şi 
analiza tehnologiilor privind sursele de materie primă. obiceiuri. studiul credinţelor şi ritualului 
funerar, studiul mediului (sol, resurse, prospectări). prelucrările de materiale şi informaţii, reali zarea 
unor baze de date şi informaţii. 

36. CHILIENI, Jud. Covasna; Bartok Botond. OJPCN Covasna 

Cercetările arheologice practicate în a~ezarca din sec. IV p.Chr. ele la Chilieni au continuat 
în zona de la nord de secţiunile trasate în prima campanie de săpături. din 1987. S-au deschis în 
malul terasei Oltului două casete, C. L (8.20 x 1.90 x 2·, I O x 8.20 m) şi C.2 (8.75 x 0,60 x 0.70 x 8,75 
m). În C.1 s-au surprins două gropi în formă de sac şi o lentilă de chirpic . În gropi au apărut 
fragmente ceramice provenind de la vase lucrate la roată. ele tip „Krausengefăss" , de la vase 
modelate cu mâna, din pastă grosieră şi câteva fragmente-de la un vas modelat cu mâna. decorat cu 
triunghiuri în zona buzei . Chirpicul provenea de la o locuinţă surprinsă în malul terasei Oltului, 
probabil distrusă de exploatarea de nisip din zonă. În. C.2, de asemenea. au apărut două gropi în 
formă de sac care conţineau: fragmente ceramice lucrate la roată şi fragmente de vase modelate cu 
mâna, din pastă fină sau grosieră, de culoare neagră, cenuşie sau roşie. de la vase de provizii, vase 
de tip borcan şi fragmente de boluri; fibulă de bronz cu piciorul întors pe dedesubt (mit 
umgeschlagenem Fuss). Exemplare similare s-au descoperit Ia Sântana de Mureş, M.48. ca şi în 
necropolele de sec. IV din Muntenia. 

Înspre peretele nordic al C.2, a apărut o îngrămădire de chirpic, care a aparţinut unei 
locuinţe distrusă în întregime de cariera de nisip. Se impune investigarea laturei nordice a aşezării, a 
cărei limită nu a fost încă surprinsă. 

37. CICĂU, BISERICA ORTODOXĂ, Jud. Alba; Gheorghe Petrov. Muzeul Naţional de 
Istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca 

Vechea biserică din Cicău , sat românesc aşezat în apropierea oraşului Aiud, face parte dintr
un grup numeros de monumente, înşiruite pe văile unor afluenţi ai Mureşului, cc izvoresc din 
masivul Munţilor Apuseni . Planimetric, constructia se prezintă ca o biserică-sală compusă din 
pronaos. naos şi altar poligonal cu umerii decrosati, fiind rezultatul unor etape succesive de 
construcţie. Dimensiunile monumentului sunt relativ reduse, lungimea în ax fiind de 14. 80 m. iar 
lăţimea de 5,65 m. Construită din zidărie de piatră, biserica a fost alcătuită , în prima etapă. din navă 
şi altar, despărţite printr-o tâmplă de zidărie cu numai două intrări. După anul 1700. când biserica a 
trecut în folosinţa greco-catolicilor, nava a fost alungită spre vest cu actualul pronaos, ocazie cu care 
zidul vestic a fost demolat, iar vechiul ancadrament de piatră al intrării iniţiale a fost mutat pe latura 
sudică a zidului noului pronaos. În anii din urmă , pe toată latura sudică a naosului şi pronaosului , s
a adăugat un pridvor închis din zidărie de cărămidă. Vechiul spaţiu interior este închis la partea 
superioară cu bolţi de cărămidă. pronaosul fiind acoperit cu un planşeu de lemn peste care s-a ridicat 
o turlă pentru clopote. Cele cinci vechi ferestre ale bisericii , prezintă toate ancadramente din piatră 
traforată. 

Începute în anul 1994 şi continuate în cursul anului următor. cercetările arheologice au 
precedat deschiderea lucrărilor de restaurare iniţiate de către DMI. În anul 1994 au fost executate 
trei secţiuni arheologice, toate în exteriorul şi în jurul absidei altarului ; atunci au fost descoperite un 
număr de 38 de morminte, care pe baza inventarului funerar au fost încadrate cronologic întrL· 
sfârşitul sec. XV şi începutul sec. XIX. În cursul anului 1995 , săpăturile arheologice au continuat 
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prin cercetări efectuate în interiorul bisericii şi în cimitirul din jurul ei. În exterior au fost executate 
următoarele seqiuni: S4 = 3,50 x 2 m, pe latura de nord a bisericii, cu axa pe îmbinarea dintre nava 
veche ~i pronaosul nou; S7 = 3,40/2,50 x 2 m, pe latura de N-E a absidei altarului; CI (caseta) = 
2 . ."iO x 2.50 111, pe latura de nord a bisericii între S4 şi S2/1994; SlO = 3 x 2,35 m, în pridvor, pe 
latura sudică a absidei altarului; S 11 = 3 x 1,66 m, în pridvor, de-a lungul zidului sudic al navei 
vechi, la vest de S I O cu un ma!tor de 0,60 m între ele; SI (suprafaţa) = 6 x 3 m, la o distanţă de cca. 
I 5 m N-E de absida altarului. In interiorul bisericii au fost executate următoarele secţiuni: S5 = 9,50 
x 2.25 111 , pe toată lungimea navei vechi şi a pronaosului, cu latura nordică pe axa bisericii; S6 = 
5.50 x 1.55 m, pc toată lungimea navei vechi. la nord şi paralelă cu S5, cu un martor de 0,45 m între 
ele: S8 = 1,38/2,22 x 1.25 m. în absida altarului, cu latura nordică mai scurtă direct pe zid; S9, la 
sud ~i padlclă cu S8. între ele lăsân9u-se un martor de 0,70 m în care se afla postat piciorul mesei 
altarului: latura nordică a avut lungimea de 1.46 m, iar cea sudică de 2,20 m, aceasta din urmă fiind 
chiar pc 1.idul sudic al absidei care nu este paralel cu cel nordic, având o deviaţie spre S-E. 

Totalul mormintelor descoperite la Cicău este de 99, din care 38 au fost cercetate în 1994. În 
1995, în exteriorul bisericii au mai fost cercetate încă 47 de morminte, iar în interior 14. Inventarul 
funerar descoperit la mormintele din exterior este format din monede, inele, mărgele, ace de păr şi 
di ferite accesorii de Jmbrădminte. toate piesele încadrându-se cronologic între sfârşitul sec. XV şi 
începutul sec. XIX. ln interior situaţia este oarecum mai complicată, prin depistarea unui număr de 
cinci morminte anterioare ridicării bisericii, toate fiind deranjate parţial de zidurile absidei altarului 
~i ale tftmplci. 

Celelalte nouă morminte sunt ulterioare ridicării bisericii şi se află două în altar, patru în 
nava veche sau actualul naos ~i trei în pronaos. Nici unul din defuncţii îngropaţi în biserică n-a avut 
inventar funerar. excepţie fădtnd cawl lui M19 depus în spaţiul naosului, la care s-au găsit doi 
nasturi sferici de argint. greu de încadrat cronologic. Privitor la cele cinci morminte anterioare 
actualei biserici - datată dcoc;1111dată de către noi la sfârşitul sec. XV - probabil că ele au aparţinut 
unui orizont de înmormfmtări. practicat în jurul unei mai vechi biserici de lemn, a căror urme n-au 
putut să fie depistate pe calc arhcologid. Patru dintre ele nu au nici un fel de inventar, toate fiind 
tăiate de către ziduri, dar la M62 acoperit parţial de fundaţia zidului nordic al absidei altarului, s-a 
găsit o jumfttatc de monedă foarte deteriorată, care încă nu s-a putut determina prin metode clasice. 
Determinarea întregului material arheologic descoperit ~i mai ales a pieselor monetare, va face 
posibilă stabili,:ea unor concluzii definitive privitoare la datarea şi istoria acestei biserici româneşti . 

38. CIULNIŢA, Jud. Ialomiţa; Silvia Marincscu-Bâlcu, I. A. B.; Gheorghe Matei, Muzeul 
Judeţean Ialomiţa; Elena Renţa, OPCN Ialomiţa ; Florin Vlad, Muzeul Judeţean Ialomiţa 

Cercetările arheologice de salvare de la Ciulniţa, desfăşurate în anul 1995, au avut acelaşi 
scop, ca şi în anul precedent, eliberarea terenului pentru constituirea uneia din carierele de pământ 
ale autostrăzii „Transeuropa N-S". 

Din punct de vedere stratigrafic, distingem două situaţii: SXIII, SXIV, SXV, SXVI, SXVII 
şi SXVIII au fost arnplasate pe terenul deja afectat de excavaţiile începute de constructor, anterior 
începerii cercetărilor arheologice, şi doar SXIX, SXX, SXXI şi SXXII ne oferă stratigrafia completă 
a zonei cercetate. Referindu-ne la aceste ultime secţiuni, distingem un prim strat de pământ cenuşiu
negricios-granulos care suprapune un al doilea strat de pământ cenuşiu; urmează un strat de pământ 
castaniu-cenuşiu în care au fost descoperite mici fragmente ceramice Boian. aşchii de silex , pigment 
roşu şi mici bucăţi de chirpic şi care. la rândul lui, suprapune pământul galben-nisipos-lutos, steril 
din punct de vedere atheologic. Din aşezarea apartinând culturii Boian, faza Grnk.şli, au fost 
descoperite şi cercetate 4 bordeie şi câteva gropi. Dintre acestea, mai bogate în inventar au fost 
bordeiele. Toate cele 4 bordeie au fost suprapuse de turnului nr. II. Ele au forma dreptunghiulară cu 
colţurile rotunjite sau ovală şi laturile variind între 3,50 m şi 2, 15 m. Nu s-au păstrat padinele şi 
numai în bordeiul nr. 6 se mai păstrează resturile unei vetre amplasată relativ central. Au mai fost 
descoperite resturile a două locuinte de suprafată (ulterioare bordeielor) constând dintr-o mare 
cantitate de chirpic cu impresiuni de nuiele provenind de la pereţii locuinţelor, fragmente ceramice 
Boian, oase de animale şi o parte din mozaicul vetrei păstrate în situ. Materialul ceramic descoperit 
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în complexe şi în stratul de cultur:1 e:-h: reprezentat de: I. \ ase lucrate din past:1 grosolană cu cioburi 
pisate şi nisip cu granulaţie mare în compoziţie . În acca:-t:1 categorie se încadrează fragnJL·ntele de la 
vasele mari de provizie. de form:1 tronconid. unek decorate cu brâu alveolat dispus imediat suh 
buză şi fragmentele de capace discoidale . .2 . Din pasta semifină. având în compoziţie cioburi pisate 
mărunt şi nisip. au fost descoperite fragmente ceramice de la vase de dimensiuni mari. tronconice. 
fructiere d~ dimensiuni variabile n1 picior inelar. strecurători. \ase cu corpul globular. gf1t cilindric 
şi capace. lntâlnim decorul excizat. caracteristic culturii Boian. faza Giuleşti. constând din meandre . 
.,dinţi de lup" şi .,tablă de şah ... uneori cu urme de încrustatie cu pastă alb[1. 3. Vase lucrate din pastă
de bună calitate. cu nisip fin în compoziţie. ca:--troanc. str:1chini. pahare tronconice. acoperite cu slip 
lustruit la suprafaţă şi frumos decorate în exterior cu pliscuri orimntale, grupuri de benzi oblice . .în 
căpriori" sau organizate în formă de triunghi . Din aşoarca Boian. provin şi numeroase aşchii din 
silex. lame şi fragmente de lame din silex. topura!:,e din piatr:1. Au continuat lucrările şi în tumulul 
nr. II păstrat în proporţie de cca. 20'1c. Au fost descoperite un nr. de I I __l_normimc_ _de înhumu1ic. 
Dintre acestea. 8 sunt morminte secundare cu defuncţii aşoaţi în poziţ:c chircită. pe partea st[111gă . 

M34, M35 şi M37 şi chircit pc partea dreaptă. M32. M.l.1. \06. \-138 si M42 . 5 schelete au 
orientarea E-V şi SE-NV. M.4.2 deranjat nu i s-a putut determina poziţia si orientarea. O situaţie 
aparte a fost constatată la M33. care prezenta o a111cnajarc funcrar:1 dcoschi1:1 de restul mormintelor 
descoperite: groapă rectangulară de dimensiuni mari n m x .2 . .20 m) de !;1 h;11;1 ct1reia s-a practicat o 
altă groapă. mai mică dedt prima ( .2.-+0 m x u.;o m ). cu trcaptj între L'k -:-i 11 ;1 treia groapă. căreia 

nu i s-au putut determina forma şi dimensiunile cu exactitate. dar. rn CLTtitudinc. 111ai mică dcdtt 
precedenta. A treia groap:1 constituia. de fapt. groapa propri .u-zisă a scheletului. orientat E-V. aşoat 
în poziţie chircită pc partea drcapt:1 şi cu ocru în zona craniului. Pc haza analizei microscopice 
(nivelul maroniu-prăfos. gros de 0.2 - 0.5 cm. constituit din nwteric organică pc b;11.a fibrelor 
vegetale păstrate) se presupune existenta unei rogojini sau ;1 unei amenajări a fundului gropii cu 
scoartă de copac . După acoperirea sd1clctului cu p;·u11:1n1. f roapa a fo:--t acoperită cu 6 blăni de lemn 
dispuse pe axul lung. sprijinite cu capetele pc treptele :--pL·ci;tl nutatc în păm:1ntul galben. 

Pe baza tipului de construc!ic funerar:1 anali1;1t m;1i -..us. încadrăm 111orm:1nt11I nr. 33 în 
categoria monumentelor J.,c tip_Sruhn;1ia. atestate şi pc teritoriul !ării noastre. 

Descoperirea unui \·as de tip Montcoru . sub nivelul de calcare antic. ne determin:, la o 
încadrare culturală largă a tumulului nr. li. contemporan cu această cultură sau la o dat:1 ulterioară. 

39. CIUMBRUD .,LA ~COALĂ ... Jud. Alba: Ioan Al. Aldea. Marius Ciută. studenţi. 
Universitatea„ I Decembrie 1918". Alba Iulia 

A vând ca punct de pornire unele descoperiri fortuite de la sfârşitul anilor 1960 din curtea 
Liceului din Ciumbrud - cu prilejul săpării fundaţiilor unui internat descoperindu-se fragmente de 
ceramică pictat:1 apartinând culturii Petreşti. aflate acum în expoziţia permanentă din Muzeul din 
Aiud - cercct:irile efectuate în anul 1995 au avut ca scop identificarea aici a unei presupuse aşezări 
pctreştenc (vezi APVLVM. X. 1972. articolul Juditei Winkler). S-au executat patru secţiuni (S I = 5 
x 1.5 m; S II = 5 x 1.5 m; S III = 5 x 1.5 m şi S IV = 4 x 1.5 111). Şi aceste secţiuni au avut caracterul 
de sondaje de control şi informare stratigrafică . Cu excepţia. secţiunii IV ce a fost trasată în 
imediata apropiere a internatului unde au fost dccoperite fragmentele ceramice Petreşti, toate 
celelalte trei au fost efectuate în curtea Liceului. mai precis în fosta curte a conacului Kemeny. 
Aceste secţiuni au surprins terasa I a Mureşului. de pe malul stâng. zona oferind, şi ea condiţii 
excelente pentru habitat. Datorită numărului mare de construcţii din acest perimetru şi al 
amenajărilor specifice unei zone viticole. a fost deosebit de dificilă identificarea unor zone 
neafectate. nederanjate, care să permită surprinderea unei stratirgafii clare. S L datorită informaţiilor 
ulterioare şi a materialelor ce au ieşit a fost abandonată la adâncimea de 30 cm. 

S II a putut fi continuată până la adâncimea de 3 m. unde a fost surprins sterilul arheologic. 
Situaţia stratigrafică s-a dovedit a fi destul de complexă. După 30 cm de sol vegetal. în care se 
găseau în amestec materiale contemporane cu cele moderne şi chiar medievale. apoi după un strat 
conţinând materiale de provenienţă dacică urma alt strat de amestec în care au apărut fragmente 
!,;_eram1ce aparUnfmd_culturii Basarabi. La adâncimea de 1.5 m au apărut şi fragmente ceramice 
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petreştene fără pictură. S IIL executată aproape de buza terasei I a Mureşului, a oferit în nivelurile 
superioare materiale medievale - atât ceramică cât şi obiecte metalice - pentru ca sub acest strat să 
urmeze altul ce conţinea ceramică postromană (sec. V - VUI) şi în sfârşit, deasupra sterilului apare 
sporadic ceramică de factură romană . Parţial stratigrafia acestei secţiuni a fost afectată de o ţeavă ce 
alimentează cu apă căminul liceului. Tot în această secţiune a fost descoperită, la adâncimea de cca. 
1,20 m. o amenajare din pietre care. judecând după configuraţia şi dispunerea lor precum şi după 
cenu~a ~i urmele de ardere prezentate pe ele. a fost interpretată ca fiind un cuptor-pietrar (databil în 
_i.lli-Yl sec~ X - XI). Ohiectirnl a fost protejat . .in situ" urmând ca în anul ce urmează să fie dezvelit 
integral. S IV. tra:-.ată. dup:1 cum aminteam. în imediata apropiere a colţului clădirii unde au fost 
descoperite fortuit fragmcntck ceramice petreştene. :.1 furnizat. pe lângă materialul medieval din 
nivelurile supL·rinarL' :-i m~llcrial arheologic petreştean . Aceasta a dus la concluzia posibilităţii 
existcn\ei aici a unL·i a:-o:1ri Petresti încadrată. pe baza ceramicii pictate descoperte, în faza A-B 
(prnhabil ctapck Ltr1ii ak acesteia). Pc baza acestor descoperiri, preconizăm pentru anul 1996, 
dcschiden.·a unor suprak\e mai mari. at;1t pentru o mai bună verificare stratigrafică a acestei aşezări, 
cât ::;i (e\'L'lltual) lk'lllru surprinderea unor compkxe nederanjate. 

-1-0 . CL\l>O\"A . Jud .. ..\rad: Vasile Boroneanţ: Pascu Hurezan, Peter Htigel, Muzeul 
Jude\ean :\rad : Sil\'1a Op. stuLknt:1 Uni\'crsitatea Bucureşti 

Obiectivele campaniei 191).'i au fost : a) De.ilul Carierei - continuarea secţionării valului de 
pământ si extinderea s:1păturii în suprafai:1 în zona cl:1dirii de piatră; b) executarea unui sondaj în 
punctul „Biserica din Yale .. . a. Prelungirea şi adâncirea S VII (magistrală) au permis nuanţarea 
obscr\'a\iilor privind fa1ek v;tlului _de pământ. Trei niveluri de incendiere distincte marchează şi 
<listrugnca violentă a fortifica\iei dacice ulterior a celor medievale (sec XI - XIII). Locuirea 
h_;,ţllstalliană. în buza pantei. rnprinde două faze delimitate de un nivel de distrugere (arsură). În 
zona L·c11tral-sudid a promontoriului cercetarea a fost extinsă atât în interiorul cât şi în exteriorul 
bi:-.L'I iL"i i. Au fost surprinse urme de locuire hallstattiană (un bordei şi o vatră de foc) şi dacică (o 
locui1q t1 :-.cmiad;1nd i11ccn<liat;-1 ::,i -o marc cantitate ele ceramică lucrată cu mâna). Corespunzător 
locuirii rnedicvak au fost Lk7YL'lite :n de morminte (M 152 - M 184) dintre care, majoritatea aparţin 
primului orimnt de înhumare (sec XI - Xll). Din inventarul acestora provin inele de tâmplă în „S" 
(din bron1 sau argint) şi o mărgea din pastă de sticlă . Dintre cele trei morminte descoperite în 
interiorul clădirii, rc\ine atenţia M 178. în care a fost înhumată o persoană de sex feminin cu un 
copil de 5 - 6 ani în braţe. În craniul adultului s-a găsit o săgeată din fier. În exteriorul edificiului, în 
apropierea laturii de nord. au apărut o serie de urme de stâlpi de lemn, adâncite în stânca nativă. Ele 
aparţin unei construcţii din lemn anterioară primului orizont de înhumare. Zidul de N al bisericii a 
fost cămăşuit pe întreaga sa lungime, iar cel de V a suferit o refacere constând într-o „plombă" de 
proporţii care include şi intrarea. Stratigrafia din interiorul contrucţiei a fost puternic bulversată de 
intervenţii recente iar partea centrală a absidei a fost scoasă în întregime. b. La circa 200 m vest de 
Dealul Carierei, în deschiderea văii Cladovei am executat un sondaj în punctul „Biserica din Vale". 

A fost delimitată o clădire dreptunghiulară de 20.75 x 8 m, cu laturile orientate spre est-vest, 
construită din piatră de carieră legată cu mortar. În interiorul acesteia, sub un strat consistent de 
răvăşire, conţinând piatră de carieră. cărămidă, mort"!, dar şi resturi de oseminte umane, au fost 
dezvelite 8 morminte de înhumaţie orientate vest-est. Intre defuncţi se afla şi un 'copil. Pe inelarul 
mâinii stângi a scheletului din M 2 a fost descoperit un inel sigilar din bronz cu motivul florii de 
crin. În act..tala etapă a cercetării complexului sondat poate fi datat în sec. XV - XVI. 

41 . CLUJ-NAPOCA, Jud. Cluj 

STRADA VICTOR DELEU. Sorin Cociş, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj
Napoca; Valentin Voişian, Adela Paki, Muzeul Naţional de Ist)rie a Transilvaniei Cluj-Napoca 
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Obiectivul principal a fost investigarea părţii de vest a clădirii Ll din zona de nord a 
oraşului roman Napoca. Suprafaţa cercetată a fost de 15 x 6 m. S-a constat existenţa unei curţi cu 
dalaJ şi a două camere cu sistem de încălzire prin hypocaust, păstrat în una din camere intact. 
Legătura dintre curte şi cele două camere se făcea printr-o uşă, a cărui încadrament din piatră s-a 
păstrat intact. Sistemul de închidere al uşii, broasca, zăvorul, şildul şi cheia s-au păstrat de 
asemenea, intacte. Cronologic, se constată două nivele cu construcţii de piatră şi trei nivele de 
construcţii de lemn. 

Zidurile de piatră sunt extrem de bine păstrate, în unele porţiuni, atingând nivelul 
contemporan de călcare. Materialul arheologic constă din piese de bronz, os, fier, cu urme de 
ceramică. Pentru delimitarea întregii clădiri este nevoie de continuarea săpăturilor spre vest. 
Concomitent cu cercetările arheologice, s-au efectuat lucrări de conservare şi restaurare pe întreaga 
suprafaţă cercetată anterior, pentru transformarea în parc arheologic în aer liber. 

42. COPĂCENI „LA MOARĂ", Jud. Cluj; Mihai Rotea, Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei, Cluj Napoca 

A fost investigat, cu precădere, sectorul C al staţiunii, mai precis zona în care s-a găsit 
cunoscutul mormânt de înhumaţie de la Copăceni, mormânt ce cuprinde cinci schelete: o adultă şi 
patru fetuşi. Cu acest prilej, au fost confirmate două observaţii anterioare. Prima se referă la faptul 
că întreg complexul funerar se află sub ruinele incendiate ale unei locuinţe de suprafaţă (din nivelul 
3 de locuire al staţiunii) şi deci nu poate avea decât un rol ritual de fondare a unei construcţii. Cea 
de a doua se referă la existenţa a două niveluri de locuire anterioare depunerii funerare, niveluri ce 
aparţin tot grupei culturale de tip Copăceni. 

43. COSĂUŢI, R. Moldova; Ilie Borziac, Institutul de Arheologie a Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei; Paul Hezaerts, Institutul Regal de Ştiinţe Naturale, Bruxelles; Marcel Otte, Pierre Noiret, 
Universitatea din Liege, Belgia; Vasile Chirica, Codrin-Valentin Chitica, Institutul de Arheologie 
Iaşi 

În staţiunea cu mai multe niveluri de locuire din paleoliticul tardiv (Gravettian Oriental) au 
continuat cercetările multidisciplinare. Au fost urmărite următoarele obiective: definitivarea 
stratigrafiei geologice şi culturală a depunerilor, recoltarea mostrelor de cărbune şi os pentru datarea 
exactă, recoltarea mostrelor· de sol pentru definitivarea spectrului palinologic şi malacofaunistic al 
nivelelor inferioare de locuire, cercetarea arheologică a nivelului 4 şi 5, precum şi a nivelelor 6a, b, 
c, d, 7, 8, 9 şi 10, pentru care nu avem încă date suficiente. 

Definitivarea stratigrafiei geologice şi arheologice a impus necesitatea de a revedea întreaga 
secvenţă a depunerilor pe o adâncime de 14,6 m. Pentru a îndeplini ~biectivele date, a fost curăţată 
secvenţa din peretele carierei, de la O până la adâncimea de 7,15 m. In partea de sus a secve11ţei au 
fost identificate 3 orizonturi de soluri fosile embrionare, care corespund fazelor climaterice Drias I, 
Belling, Drias II. Mai jos a fost identificat un nivel de aproximativ 3 m grosime, care corespunde 
maximului glaciaţiunii tardive, cu datările la bază (16.000) şi în partea de sus (13.000). Aceste 
depuneri încorporează 4 niveluri de locuire, care practic, sunt încă necunoscute. 

La baza depunerilor loessoidale şi de nisip fin curtitic, pentru prima dată, a fost identificat 
încă un nivel de locuire paleolitică, care a căpătat numărul de le (nivel Paul Hezaerts). 

A fost efectuat un sondaj adânc (7,30 - 14,60 m), care, practic a atins soclul terasei a II-a a 
Nistrului, pe care este situată staţiunea. Suprafaţa sondajului - 12 m2• Pe această suprafaţă au fost 
studiate nivelele 6a, b, c, d, 7, 8, 9 şi 10 de locuire. 

În secvenţa deschisă au fost identificate 34 niveluri litologice, care pot fi incluse în 9 cicluri 
climaterice din cuaternarul tardiv, şi care corespund fazei finale a cuaternarului. La adâncimea de 
14, 18 cm a fost depistată o piesă de factură musteriană. 

Pe parcursul lucrărilor a fost studiat nivelul 4 de locuire, pe o suprafaţă de 52 m2• S-au 
obţinut importante materiale arheologice, faunistice şi au fost depistate urmele a două locuinţe de 
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suprafaţă cu vetre de foc în incinta lor. În nivelul 4 de locuire, în 1995, a fost depistată o nouă piesă 
de artă paleolitică (fig.I). Materialele arheologice sunt reprezentate de piese din silex, 4 piese din 
os, resturi faunistice. 

Nivelul 5 de locuire a fost studiat pe o suprafaţă de 34 m2• Au fost depistate 4 vetre de foc, 
dintre care două erau în incinta nnor complexe de locuire, urmel~ a două' ateliere pentru prelucrarea 
silexului şi au mai fost depistate peste 500 piese din silex, printre care unelte de muncă. Materialele 
din nivelurile 4 şi 5 de locuire au completat materialele obţinute în timpul cercetărilor anterioare. 

Lucrările de teren au fost finanţate de Institutul Regal de Ştiinţe Naturale şi de Universitatea 
din Liege (Belgia). La lucrări au participat şi S. Covalenco, T. Obada, C. Mihăilescu, A. Prepelita. 

44. CUCUIŞ, Corn. Beriu, Jud. Hunedoara; Gelu Florea, Ioan Glodariu, Universitatea 
„Babeş-Bolyai" Cluj Napoca; Gabriela Gheorghiu, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj 
Napoca 

Cercetările arheologice din 1995 au continuat pe Dealul Golu şi au avut ca obiectiv săparea 
integrală a elementelor de fortificare dacice şi verificarea stratigrafică a platoului. Şanţul adiacent 
primului val a fost realizat prin amenajarea unei alveolări naturale care izolează platoul superior; 
fiind săpat în stâncă, acest şanţ nu are un fund „clasic" dacic, ci are forma unui „U" foarte larg. 
Foarte probabil a fost realizat încă din epoca hallstattiană şi refolosit în sec. I a.Chr. În faţa acestui 
şanţ mai există un val, de dimensiuni mai mici, înălţat cu siguranţă, odată cu reamenajarea şanţului. 
Pe platou s-a mai depistat un nivel, în afara celor cunoscute deja (hallstattian şi dacic), şi anume cel 
aparţinând culturii Coţofeni. Materialele arheologice descoperite constau în fragmente ceramice 
Coţofeni, hallstattiene şi dacice, lipitură de perete cu urme de la pari, un piron de fier fără floare şi 
două brăzdare de plug. În urma tăieturilor de copaci efectuate pe platou, datorită faptului că se afla 
imediat sub humus-ul modern, nivelul dacic a fost în mare parte distrus. 

45. DAVIDENI, Jud. Neamţ; Ioan Mitrea, Liceul „George Bacovia", Bacău 

A fost cercetată o, nouă suprafaţă din aşezarea aparţinând sec. V - VII, din punctul ,,La 
izvoare - Spieşti". Prin şăparea secţiunii numărul 79, cu dimensiunile de 175 x 2 m, au fost 
surprinse şi dezvelite alte patru locuinţe, notate L66, L67, L68 şi L69. Toate cele 4 locuinţe sunt de 
tipul celor cu podeaua mai mult sau mai puţin adâncită faţă de nivelul de construcţie, având pereţii 
din bârne lutuite şi acoperişul în două ape. În două dintre locuinţe, de dimensiuni mai mici, s-a găsit 
câte o instalaţie de foc, constând dintr-o vatră simplă din pământ şi bolovani în L66 şi respectiv un 
cuptor din bolovani de râu în L68. În locuinţa L67, de dimensiuni mai mari, având laturile de 
5,25/5,80 x 3,50 m, s-au găsit 2 instalaţii pentru foc, un cuptor din bolovani în colţul din sud-est şi 
un cuptor din lut, cotlonit în peretele gropii bordeiului, pe mijlocul laturei de vest. 

În locuinţa L69, cu laturile mari, respectiv de 3,80/4,25 x 3,65/4,75 m, având podeaua mult 
adâncită faţă de nivelul de construcţie, în fapt un bordei, s-au găsit 3 instalaţii pentru foc, respectiv 
un cuptor din bolovani de râu spre colţul de est şi două cuptoare din lut, cotlonite în peretele 
bordeiului, pe latura de nord-vest. 

Inventarul aflat în cele 4 locuinţe este format din ceramică lucrată cu mâna, constând din 
vase - borcan, fără ornamente (fig. 1/1) şi tipsii, cu marginea dreaptă sau evazată, precum şi din 
ceramică lucrată la roată. Vasele lucrate la roată au fost confecţionate dintr-o pastă bună, nisipoasă, 
fiind ornamentate, de regulă cu striuri drepte. 

Dacă cea mai mare parte a ceramicii lucrate cu mâna şi la roată, prin caracteristicile sale, se 
dovedeşte a fi de tradiţie şi respectiv de factură autohtonă, în unele locuinţe s-a găsit şi o categorie 
străină de-,mediul local, care prin caracteristicile sale se dovedeşte a fi de factură slavă. În locuinţe s
au găsit şi alte diferite obiecte de inventar. (fig. 1/3-11). Analiza inventarului descoperit, analogiile 
cu descoperiri din alte aşezări din spaţiul est-carpatic, asigură încadrarea celor 4 locuinţe, 
descoperite în această campanie, în seria celor care aparţin aşezării din sec. V - VII. 
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O importanţă deosebită o are fibula „digitată" (fig. 1/2), descoperită în secţiunea nr. 79, în 
stratul de cultură atribuit aşezării din sec. VI - VII. Piesa se încadrează în timpul fibulelor „digitate", 
realizate din bronz prin turnare, cu mască umană pe picior şi placa piciorului trapezoidală, respectiv 
în seria Coşoveni-Veţel şi poate fi încadrată în prima jumătate a sec·. al VII-lea. Această nouă fibulă 
„digitată", care se adaugă altor 2 fibule „digitate" descoperite în campaniile anterioare, are o 
deosebită v_aloare etno-culturală şi cronologică. 

În aşezarea de la Davideni, corn. Tibucani, jud. Neamţ, punctul „La Izvoare - Spieşti", au 
fost descoperite până acum 69 de locuinţe, dintre care 68 aparţin nivelului aşezării din sec. V - VII. 
iar una (L62) aparţine unui nivel datat în sec. VlII - IX. 

46. DRAJNA DE SUS, Jud. Prahova; Mihail Zahariade, Ion T. Dvorski, Institutul de Studii 
Operativ-Strategice şi Istorie Militară; Marinela Peneş, Muzeul Judeţean Prahova; Romeo Avram. 
Muzeul Militar Naţional 

Au fost executate 5 secţiuni (S 9- I 3) şi 5 casete (C 11-15). În C 11-13 (3 x 3 m) practicate 
pe latura de sud a castrului în scopul precizării ei şi a identificării porţii, au fost descoperite 
fundaţiile, păstrate la nivelul primelor 2 - 3 asize din piatră de râu şi calcar, legate cu pământ. ale 
celor două ziduri de incintă, ceea ce confirmă existenţa dublei incinte a castrului de la Drajna de 
Sus. În S 9 (12 x 1,5 m) executată pe latura de sud. la 1-1,50 m de colţul de sud-est al castrului au 
fost de asemenea, precizate fundaţiile celor două ziduri de incintă, late de 1-1,50 m, construite din 
piatră de râu legate cu pământ şi păstrate în condiţii asemănătoare celor din C 11-13. S 1 O executată · 

pe latura de est, la 10 m nord de S 8 (1994) şi de colţul de sud-est al castrului a scos la iveală 
fondaţiile celor două ziduri de incintă, construite şi păstrate în condiţii aproximativ asemătoare celor 
de pe latura sudică. S-a observat în această secţiune, o îngr~şare evidentă, a zidului interior, situaţie 
ce urmează a fi verificată în viitor. 

Colectivul de cercetători a executat lucrări de consolidare a colţului de sud-est al castrului. 
Au fost reluate, în aceeaşi campanie, săpăturile la marele edificiu a cărei primă investigare a 

început în 1993. În acest scop, au fost executate C 14 şi C 15 (5 x 4 m), la 1,70 m nord de S 4 
(1993); S 11 (16 x 2 m) la 1 m sud de S 5 (1993) şi paralelă cu aceasta; S 12 (li x 2 m), 
perpendiculară pe S 11 şi S 13 ( 12 x 2 m ), la 5 m sud de S 11 şi paralelă cu aceasta. ÎI? S 11-13 au 
fost precizate: incinta de vest a edificiului, două noi camere (camere 5 şi 6) şi un vestibul (?) 
compartimentat în două încăperi inegale ca suprafaţă. 

Incinta de vest a edificiului, groasă de 1,5 m, este construită din piatră de talie, din calcar alb 
de carieră, legată cu mortar. 

Zidul este tencuit la exterior cu mortar alb-cenuşiu dur. La interior, zidul este placat cu ţigle 
(tegulre sine marginibus) de mari dimensiuni. 

Camera 5 cu dimensiuni de 6,80 x 4 m dispunea de instalaţie de hypocaustum. Au fost 
descoperite in situ, mai multe pilre, o parte din ele (cele de lângă incinta vestică) fiind lipite, câte 2 
sau câte 3. O gură de pătrundere a aerului cald dinspre cuptorul secundar (1993) este delimitată de 2 
piloni construiţi prin alipirea mai multor pilre. Pavimentul inferior al camerei este construit din 
cărămizi mari, de 0,64 x 0,64 x 0,07 m, foarte fărâmiţate acum. Intre cei doi piloni a fost descoperită 
o mare cantitate de cenuşă precum şi fragmente de lemn carbonizat, provenite de la tirajul aerului 
cald din cuptor. Se mai păstrează in situ, fragmente din cărămizile care alcătuiau substructura 
pavimentului superior al hypocaustului, resturi din podeaua construită în opus signinum precum şi 4 
tuburi paralelipipedici (cu secţiune pătrată) destinaţi circulaţiei aerului cald prin pereţii încăperii, 
adosaţi zidului de est al camerei. 

Camera 6, de 7,50-4,75 m, dispune, de asemenea, de instalaţie de hypocaustum. S-au păstrat, 
fragmentar, ţigle fără margini ce căptuşeau, sub podea, zjdurile camerei şi, de asemenea, un _ număr 

de pilre. Pavimentul superior, mult mai bine păstrat decât în camera 5, este construit din cărămizi 
mari peste care a fosr aşternut un strat gros de O, 15-0,20 cm de mortar alb şi cărămidă sfărâmată 

(opus signinum). Pe o porţiune a zidului de nord al camerei, la colţul de nord-est. precum şi de-a 
lungu·l aproape întregii laturi de est a camerei, s-au păstrat, in situ, foarte puţin deranjate. bazele 
tuburilor de „calorifer" lipite de pereţi peste nivelul podelei. Ca particularităţi de construcţie a 
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camerei 6, se pot evidenţia colţurile îngroşate, probabil pentru susţinerea optimă a acoperişului, 
precum şi faptul că, zidul de est al camerei este un zid construit din două paramente cu spaţiu gol 
între ele, în scopul izolării adiabatice. La mijlocul laturii de nord a camerei a fost identificată q 
deschidere care făcea legătura cu camera 1 (1993). Vestibulul compartimentat, construit în acelaşf 
timp cu restul edifi~iului, lipit de latura sudică a camerelor 5 şi 6 nu a putut fi cercetată amănunţit în 
această campanie. ln C 14 a fost identificată limita de nord a bazinului pentru apă cercetat în anul 
1993, limită ce constă într-un zid cu spaţiu pentru izolare. Acest perete este mărginit la nord de o 
altă cameră (camer~ 7), a cărei intrare a fost surprinsă de incinta de vest a edificiului, pusă în 
evidenţă şi în C 14. 1n C 15 a fost identificată limita de nord a camerei 2, pavată cu opus spicatum. 

Colţul de nord-est al camerei prezintă un stâlp de rezistenţă asemănător celor din camerele 5 
şi 6. 

Materialul arheologic recoltat constă, în marea majoritate, din · material tegular ştampilat, 
foarte puţine fragmente ceramice, 3 bile de praştie, un piron de fier. 

47. DRĂGĂNEŞTI-OLT „CORBOAICA", Jud. Olt; Marin Nica, Institutul de Cercetări 
Socio-Umane Craiova; Traian Zorzoliu, Muzeul Drăgăneşti-Olt; Cristinei Fîntîneanu, Universitatea 
„ I Decembrie 1918" Alba Iulia; Bogdan Tănăsescu, Facultatea de Istorie Craiova 

S-au continuat săpăturile în secţiunea nr.6 din 1994 cu scopul delimitării locuinţei de 
suprafaţă nr. I, identificată în anul 1994. Orientată nord-vest - sud-est," locuinţa avea ieşirea spre sud
est, marcată de trei gropi de pari pe o lungime de 3,25 m. Latura de vest, marcată de asemenea de 
trei gropi de pari şi un perete de chirpic ars, bine conservat, pe o distanţă de 3 m, intra în peretele de 
nord al casetei pe o lungime de 7 m. Aceeaşi situaţie se repetă şi pe latura de vest a locuinţei, unde 
gropile de pari formează o linie uşor zig-zagată, în scopul fixării leasei de trestie, după care urma 
aplicarea lutului. Spre latura de nord, locuinţa se lărgeşte până la dimensiunea de 10 m, egală cu 
laturile de est şi de vest. Podina de lut galben, în grosime de 0,07 - O, 10 m, prezintă o puternică 
înclinare pe direcţia sud-nord, mai ales în partea centrală, unde suprapunea groapa bordeiului 2 din 
primul nivel de locuire al tell-ului. 

În colţul de vest podina de lut galben era amenajată pe trei bârne de lemn bine conservate, cu 
diametrul între 0,12-0,09 m. 

Bârnele, uşor subţiate la capete,_ erau fixate perpendicular pe laturile locuinţei, peste care se 
aplica un strat de lut gros de 0,04-0,09 m, luat din matca pârâului. Podina era suprapusă de un strat 
subţire de cenuşă de 0,03 m, după care urmează un alt strat de arsură gros de 0,02 m, peste care s-a 
aplicat un strat de humă galbenă de 0,30-0,40 m, formând o nouă podea. Tot în colţul de vest, în 
caseta nr.6, sub bârnele de lemn ale locuinţei nr. I, se află un strat de umplutură de 0,03-0,08 m, sub 
care urmează un alt strat cărămiziu de 0,02-0,0? m grosime, care reprezintă resturile locuinţei nr.2 
suprapusă de prima. Este vorba de refacerea aceleiaşi locuinţe, cu ~celeaşi dimensiuni şi orientare. 
Bârnele podelei locuinţei nr. I suprapune planul locuinţei nr.2 (L2). In colţul de nord a apărut o vatră 
rotundă cu diametrul de 1 m, care suprapune o albiere sau o vatră cu numeroase resturi menajere sau 
cărbune. În imediata apropiere a vetrei, apare un cuptor cu boltă ·(cu gură de ardere), legat de vatra 
descrisă mai sus. În careul nr.2 _al secţiunii nr.6 s-au conservat resturile unei vetre (0,80 x 0,90 m) 
care aparţine tot locuinţei nr. I şi suprapune o altă vatră a locuinţei nr.2. Sub podina locuinţei nr.2, la 
adâncimea de 2,40 .m, de unde începe de altfel stratul vegetal al tell-ului, s-a conturat bordeiul nr.2 
cu dimensiunile de 3,75. x 3 m. Fundul, de formă aproximativ ovală, perfect neted, a fost săpat la 
2,90 m faţă de aivelul actual şi la 2,5 m faţă de stratul vegetal eneolitic de la baza tell-ului. Bordeiul 
prezenta pe laura de nord un culoar de intrare cu lungimea de 1,25 m şi mai înalt cu O, 10 m faţă de 
podina camerei de locuit. În colţul de sud al bordeiului se afla cuptorul din care s-au rhai conservat 
gura circulară a coşului şi bucăţi de arsură cărămizie de la bolta prăbuşită. Din umplutura bordeiului 
nr.2 s-au recuperat fragmente ceramice, modelate şi ornamentate cu motive tipice fazei Gumelniţa 
B 1, asociate cu cele de tradiţie Boian V şi cu elemente de început ale culturii Sălcuţa şi o mască de 
lut. 

Sistemul de construcţie şi dimensiunile locuinţelor de suprafaţă nr. l şi nr.2 de la baza tell
ului ( cu platforme din bârne) cât şi caracteristicile ceramicii, în special materialul ceramic 
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provenind din bordeiul nr.2, reprezintă dovezi care atestă că straturile inferioare ale tell-ului de la 
Drăgăneşti-Olt aparţin culturii Gumelniţa. 

48. DROBETA TURNU-SEVERIN -SCHELA CLADOVEI, Jud. Mehedinţi; Vasile 
Boroneanţ, Ion Stângă, Constanţa Boroneanţ, Adina E. Boroneanţ din partea română; Clive Bonsall, 
Kathleen McSweeney, J. Chapman, R. Payton, L. Bortosievcz din partea engleză. 

Au continuat cercetările arheologice de salvare de la Schela Cladovei ca urmare a colaborării 
dintre Muzeul Porţilor de Fier din Drobeta Turnu-Severin, Direcţia Monumentelor Istorice şi 

CIMEC de pe lângă Ministerul Culturii, împreună cu Universitatea din Edinburgh. La săpături au 
luat parte şi specialişti de la Universitatea din Newcastle şi Blldapesta, studenţi de la Uniyersităţile 
din Bucureşti, Alba Iulia şi Edinburg. 

Cercetările au urmărit: 1) continuarea săpăturilor în secţiunea VI în nivelele de locuire 
epipaleolitice de tip Schela Cladovei - Lepenski Vir, 2) recoltarea de probe pentru analize şi studii 
de laborator privind fauna, flora, osemintele umane, materialele de silex şi de alte roci, datări cu 
radiocarbon şi prin alte metode. 3) S-au~continuat operaţiile de studiere a materialelor recoltate în 
anii trecuţi în vederea valorificării lor ştiinţifice şi muzeistice. S-au continuat investigaţiile şi asupra 
potenţialului floristic, faunistic, vârstei şi fertilităţii solului etc. din zona Porţile de Fier în perioada 
preistorică. 

1) În săpături s-au dezvelit parţial două locuinţe aparţinând culturii Schela Cladovei -
Lepenski Vir. S-a identificat în jurul lor un mormânt de adult şi două morminte de copii în vârstă de 
aproximativ un an. În mormântul 62 presărat cu ocru roşu, în apropierea capului, a fost găsit un vârf 
de săgeată. Din locuinţe s..:au recoltat unelte din cuarţ, silex, os şi corn. Între acestea, semnalăm un 
vârf fragmentar de suliţă de os (sagaie) şi un vârf curb de silex de tip clisurean confirmând 
permanenţa tradiţiei din mileniile xi·- VIII, în zonă. 

2) Materialele rezultate din săpătură şi de la cernut, au fost flotate şi predate spre studiu 
specialiştilor de la diverse universităţi sau laboratoare cu care s-au stabilit relaţii de colaborare, ele 
urmând să se materializeze sub forma unor studii ce vor fi înglobate în monografia cercetării. 

Rezultatele pereliminare ce s-au obţinut pentru probele de sol confirma că locuirea 
paleolitică se află într-un strat aluvionar cu contribuţii eoliene. Studiile de laborator ale faunei au 
stabilit că între specile de peşti domina crapul iar în fauna terestră s-au identificat 14 specii de 
animale pentru epipaleolitic şi 19 pentru neolitic. Baza alimentaţiei în vremea culturii Schela 
Cladovei a constituit-o peştele, acesta rămânând dominant şi în neolitic, când se extinde agricultura. 
În ceea ce priveşte studiul osemintelor umane, ele au fost predate spre studiu Universităţii din 
Edinburgh. Din ele s-au recoltat probe pentru datări cu radiocarbon. Dintre cele efectuate s-a stabilit 
că acestea se încadrează cronologic între 8570 şi 8400 B.P. (7545 - 7440 B.C, calibrat). 

3) S-au continuat studiile asupra osemintelor umane descoperite începând din 1965 şi până 
în prezent. Pentru cele descoperite între 1991 - 1995 concluziile au fost publicate în studiul 
prezentat cu ocazia Simpozionului privind Mezoliticul de la Grenoble - Franţa, septembrie 1995. 

49. DUDU, Corn. Plopii-Slăviteşti, ,,Mănăstirea Plăviceni", Jud. Teleorman; Spiridon 
Cristocea, Muzeul judeţean Argeş Piteşti; Ecaterina Ţânţăreanu, Mirea Pavel, Muzeul judeţean 
Teleorman Alexandria 

DATE DESPRE STAŢIUNE. Potrivit inscripţiei din 20 mai 1648 de pe pisania din piatră, 
păstrată astăzi la Muzeul din Turnu Măgurele, mănăstirea Plăviceni a fost construită de către 
Dragomir, mare vomic şi jupâniţa Elena. 

Biserica, fără acoperiş, turlă, uşi şi ferestre, este folosită de locuitorii din zonă ca adăpost 
pentru vite în zilele călduroase ale verii. Pictura este spălată continuu de ploi şi zăpadă, iar 
nemernicia unor inculţi sau copii s-a manifestat prin inscripţionarea propriilor nume pe pereţii 
interiori şi prin scoaterea ochilor ctitorilor şi a unor sfinţi. N-au lipsit nici cazurile de „protejare" a 

· picturii prin decaparea capetelor a doi sfinţi din pronaos. · 
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Din turnul-clopotniţă, fără acoperiş, a rămas numai partea de sud-est, căderea lui fiind 
iminentă. Zidul de incintă se conservă mai bine pe latura de nord şi sud, iar în interior sub stratul de 
verdeaţă, se distin_$, în unele locuri, urmele vech~lor construcţii ale ansamblului. 

CERCET ARILE ARHEOLOGICE. Intrucât Episcopia Argeşului şi Muscelului 
intenţionează să restaureze fostul ansamblu pentru a-l reda vieţii monahale, efectuarea cercetărilor 
arheologice era obligatorie atât pentru că în timpul lucrărilor puteau fi distruse depunerile 
arheologice cât şi pentru a fumiza proiectantului datele necesare întocmirii proiectului. Primul 
obiectiv supus cercetării a fost biserica prin trasarea la început a secţiunii principale (S 1), pe axul 
edificiului, urmată apoi de altele complementare. Rezultatele cercetării arheologice sunt deosebit de 
importante atât prin datele pe care le oferă despre actualul lăcaş şi mormintele din interior, cât şi 
prin faptul că au pus în evidenţă existenţa unei biserici anterioare pe care, pentru a o deosebi de cea 
actuală, am numit-o Plăviceni 1. 

Biserica Plăviceni 1. Prima biserică edificată pe acest loc a fost o construcţie de formă 
dreptunghiulară, cu absida altarului decroşată. Fundaţia interceptată în . secţiunile practicate este 
făcută din bolovani de râu de mărime mijlocie prinşi cu mortar. Lăţimea (65 - 70 cm) şi adâncimea 
fundaţiei (30 - 35 cm) ca şi planul ne îndreptăţesc să afirmăm că este vorba de un edificiu din lemn. 
Cele mai vechi materiale arheologice interceptate până în prezent, atât în interior, cât şi în exterior, 
datează din sec. al XVI-lea, edificiul fiind, probabil, biserica satului respectiv Biserica Plăviceni 2. 
Pe lângă datele pe care le-au fumizat privind sistemul constructiv şi evoluţia edificiului, cercetările 
au dus la descoperirea în pronaos a cinci morminte, dintre care trei în cripta de cărămidă. Bogatul şi 
preţiosul inventar funerar descoperit, mai ales în trei morminte, constituie dovezi că cei înhumaţi 
aici au aparţinut familiei ctitorilor. Astfel, în Cripta nr. l a fost descoperit scheletul unui adult (1,89 
m) care avea ca inventar funerar o monedă emisă de regele Franţei, Ludovic al XIVlea (1643-1715), 
fragmente de sticlă, probabil, de la un vas, şi un inel. Confecţionat din aur, inelul (G-16,73 gr, 986 
% ) sigilar prezintă în câmpul chatonului un animal fantastic. 

Cripta nr.3 adăpostea scheletul unei femei, iriventarul fiind format dintr-un inel din argint 
(G-6,39 gr, 925 %), un frumos ac de păr, cercel din argint cu trei pandantive şi pietre naturale şi un 
vas funerar din ceramică. 

Mormântul nr. 4, aparţinând de asemenea unei femei, depăşeşte prin inventarul funerar pe 
cele menţionate înainte. Inelul din aur (G-3,13 gr, 583 %) are un chaton de formă dreptunghiulară 
formând o casetă în care este încastrată o piatră imitaţie. Cerceii, din argint traforat, au în mijloc o 
pictură naturală, iar pe cele trei pandantive sunt aplicate mici perle naturale. La încheietura 
antebraţului cu braţul drept se afla un vas funerar din sticlă, cu corpul aproape sferic, gâtul lung 
terminat cu o cupă. Inventarul datează mormântul în a doua jumătate a secolului al XVII-iea, fiind 
contemporan cu cel din cripta nr.3. 

Cercetările exterioare efectuate pe latura de sud, între biserică şi zidul de incintă, au scos la 
iveală o parte a construcţiilor din această zonă. De asemenea, au fost cercetate un mare număr de 
morminte, inventarul funerar fiind constituit în special din monede care acoperă perioada secolelor 
XVI-XIX. 

50. ENOŞEŞTI „ACIDAVA", Corn. Piatra Olt, Jud. Olt; Constantin Preda, Biblioteca 
Academiei - Cabinetul Numismatic; Aurel Grosu, Sabin Popovici, Ion Marinică, Muzeul Judeţean 
Olt - Slatina 

S-au continuat săpăturile arheologice, începute în anul 1990, în aşezarea civilă a castrului 
Acidava. Aşezarea civilă este amplasată în partea de sud a castrului, pe un bot al aceleiaşi terase a 
Oltului, pe o suprafaţă de câteva ha. S-au trasat două secţiuni, numerotate S VII şi S VIII, pe 
direcţia E - V, perpendiculare pe terasă, (40 x 20 m). Şi în aceste secţiuni s-au confirmat cele două 
niveluri de locuire, constatate şi în secţiunile anilor precedenţi. 

În S VII, carourile 1 O - 12, -0;30 - 0,50 m s-a decapat o zonă oarecum compactă de cărămizi, 
ţigle, olane (dărâmătura unei locuinţe). Intre cărămizi s-a descoperit un castron din pastă relativ fină, 
culoare roşiatică, buza arcuită spre interior, fundul inelar. Sub cărămizi au apărut numeroase 
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fragmente ceramice de uz · casnic, un vas dacic tip borcan cu brâuri alveolare (întregibil) şi un 
pieptene din os. În careul 11, la -0,60 m s-a descoperit o monedă de bronz cu efigia lui Traian pe 
avers. Tot în S VII, carourile 13 şi 14, la - 0,45 m, s-a decapat un cuptor de ars ceramică, de formă 
circulară cu D = 1,50 m şi I (maximă) 0,33 m. Pe partea de vest, pe o porţiune de 0,60 m, peretele 
cuptorului era surpat. Gura cuptorului era amplasată spre sud, pereţii gurii fiind întăriţi, pe latura 
interioară, cu câte o cărămidă. S-a constatat o amenajare deosebită a eilonului central: pămâpt 
crutat, întărit la bază şi pe o latură cu două cărămizi, special fasonate. In cuptor s-au descoperit 
numeroase fragmente ceramice şi un vas miniatură. Lângă cuptor a apărut o groapă ( D = 1,45 m; -
1,60 m) în care s-au descoperit numai cărămizi - 15 buc. întregi şi foarte multe fragmentare . 

La - 1 m., carourile 9 şi 10, direct sub nivelul roman, s-a descoperit o locuinţă Coţofeni. În 
jurul vetrei s-au descoperit fragmente ceramice şi oase. Pentru a urmări locuinţa s-a trasat S VIII. 

In carourile 2 - 4 a apărut un bordei medieval din care s-au recoltat un capac de vas cu buton 
şi trei orificii, pastă cenuşie cu decor în alb şi două farfurii cu glazură albastră. 

Săpăturile arheologice efectuate până acum la Acidava, permit formularea unor concluzii de 
ordin general cu privire la istoria castrului şi a aşezării civile romane. Se susţine opinia mai veche 
potrivit căreia castrul de la Enoşeşti a fost construit de Cohors I Flavia Commagenorum încă din 
timpul lui Traian; opinia este argumentată de cărămizile cu ştampila amintitei cohorte şi de cele 
patru monede de bronz de la Nerva şi Traian. În al doilea rând, descoperirile de până acum se 
înscriu, sub toate aspectele, în limitele culturale şi cronologice ale materialelor arheologice din 
celelalte centre romane de pe limes-ul ·alutan şi de pe cel dunărean. Merită subliniate multitudinea 
fragmentelor de terra sigilata şi a trei tipare descoperite până acum la Enoşeşti; din acest punct de 
vedere aşezarea civilă se plasează pe locul al doilea în Oltenia romană, după Romula. 

În al treilea rând evidenţiem importanţa pe care o reprezintă ceramica dacică tradiţională, 
descoperită aici în cantităţi însemnate, în dovedirea evidenţei certe în acest centru roman a unei 
componente etnice geto-dacice. 

51. FĂGET - CETATE, Timişoara, Jud. Timiş; Dan Căpăţână, Muzeul Militar Naţional; 
Alexandru Rădulescu, Muzeul Banatului; Dumitru Tomoni, Liceul teoretic Făget 

Cercetarea arheologică a urmărit surprinderea turnului de N-E a fortificaţiei medievale şi, de
asemenea, conservarea zidurilor de incintă sau interioare scoase la iveală în campania arheologică a 
anului precedent. 

Zidul de incintă de N-E a cetăţii este construit, ca şi în porţiunile cercetate până acum, din 
piatră de carieră şi din piatră de râu în proporţii aproximativ egale, legate cu un mortar de var şi 
nisip sau pietriş cu bobul mic, foarte rezistent. Pe alocuri, mai ales în partea superioară a temeliilor, 
au apărut şi rare fragmente de cărămidă medievală. O atenţie cu totul specială se cuvine celor câteva 
fragmente de tegulre şi de cărămizi romane descoperite în zidărie şi în moloz. Ele ne dau 
certitudinea că, undeva în apropiere, se găsesc vestigiile unor construcţii romane, ale căror ruine au 
folosit cândva în secolele XVI - XVII ca loc de exploatare a materialelor de construcţii. 

Sub raport stratigrafic, cercetarea a stabilit că în acest sector nu există nivele de locuire 
anterioare construirii cetăţii. · 

Pământul rezultat din săparea şanţurilor de fundaţie ale zidurilor şi parţial a şanţului de 
apărare a fost întins direct pe solul antic în vederea nivelării acestuia şi a realizării în incintă a unui 
nivel de calcare mai înalt. 

Constructorii au avut dificultăţi serioase cu terenul mlăştinos determinat de cele două pâraie 
care delimitau teritoriul cetăţii la est şi la vest, unindu-se între ele la sud de acest loc, înainte de a se 
vărsa în râul _BegheL Din debitul acestor pâraie ca şi din pânza de apă freatică s-a asigurat apa 
necesară şanţului de apărare. Acesta are în locul cercetat anul acesta o lăţime de circa 28 m. Ca şi în 
celelalte părţi el este protejat cu un şir de pari. 

Zidul de incintă a cetăţii şi construcţiile interioare săpate anul acesta au fost conservate şi 
înălţate cu circa 0,50 m deasupra solului actual. În ceea ce priveşte inventarul arheologic recoltat în 
săpătură, principala categorie o reprezintă ceramica. S-a descoperit şi o cantitate mare de străchini şi 
boluri --ceramică de uz comun - asemănătoare ceramicii aflate în folosinţă până azi, în această parte 

42 

https://biblioteca-digitala.ro



a Banatului. Din materialul metalic menţionăm: piroane, scoabe, potcoave pentru toc de cizmă, cuie, 
etc. · 

52. FELDIOARA (MARIENBURG), Jud. Braşov 

A. NECROPOLĂ, Adrian Ioniţă, IAB 

Feld.ioara se află pe malul stâng al Oltului la confluenţa acestuia cu Vulcăniţa. Din punct de 
vedere istoric se situează la marginea nordică a Ţării Bârsei, aproximativ la distanţe egale între 
hotarele de est şi vest ale acesteia aşa cum au fost ele stabilite pe temeiul diplomei acordate 
Cavalerilor teutoni în 1211 de către Andrei al Ii-lea. Situl istoric de la Feldioara se plasează pe 
terasa înaltă de cca. 25 m, care înaintează ca un pinten de la vest spre est în lunca Oltului şi se 
compune din mai multe puncte. Cercetările arheologice iniţiate în 1990 de către regretatul dr. Radu 
Popa în şase sectoare au continuat până în prezent în necropolă şi cetatea medievală. 

Ocupă piaţeta de formă aproximativ trapezoidală la est de biserica evanghelică. În total s-au 
descoperit 109 morminte continând 119 indivizi (2 triple, 6 duble). Suprafaţa totală excavată: 566 
ml dintre care 36,5 ml cu 3 morminte în campania 1995. Stratigrafic întâlnim nivelele: neolitic, 
bronz, Hallstatt, Latene, roman, medieval. 

Necropola pare a fi organizată în şiruri. iar cea mai mare parte a mormintelor sunt amenajate 
după următorul ritual: groapă în trepte, groapă mare rectangulară (2 x 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 de formă rectangulară sau trapezoidală. · 

Dimensiunile fosei sunt în general cele ale corpului uman care urma a fi depus, iar 
adâncimea variază între 20-25 cm. 

Decedaţii sunt înveliţi probabil într-un giulgiu şi depuşi în decubit dorsal, braţele întinse pe 
lângă corp, picioarele îritinse, orientarea V-E. Inventarul necropolei constă în 18 monede (12 
romane şi 6 medievale) şi un inel de buclă cu capătul întors în formă de „S". Cele 6 monede 
medievale sunt din categoria denarilor maghiari anonimi, emişi în a doua jumătate a sec. al Xii-lea 
şi pot fi atribuiţi ipotetic regilor Geza II şi Ştefan III. Din punct de vedere cronologic, necropola se 
întinde din ultima parte a domniei lui Geza II şi până la sosirea cavalerilor teutoni la Feldioara. 
Datorită puternicelor analogii pe care le are acest ritual în mediul săsesc transilvănean, precum şi în 
Occident, atribuim necropola primului val de colonizare germană în Transilvania, care cuprinde 
încă din sec. al Xii-lea şi Ţara Bârsei. 

B. FORTIFICAŢIE, Dan Căpăţână, Muzeul Militar Naţional 

S-au continuat investigaţiile pentru cunoaşterea traseului zidului fazei I. În acest scop s-au 
trasat în exteriorul cetăţii, în colţul de vest, două secţiuni notate S XVIII şi S XIX cu următoarele 
dimensiuni: 6 x 2 m şi respectiv 5 x 2 m. Cercetarea a relevat faptul că zidul din faza I se continuă 
în S XVIII, iar în S XIX se opreşte. Caracteristicile acestui zid sunt: grosimea impresionantă de 
aproape 2 m şi structura sa, talpa temeliei alcătuită dintr-un rând de pietre foarte mari (40 - 50 cm) 
fără legătură de mortar. La turnul de est au fost executate două secţiuni S XX (4 - 2 m)şi S XXI (2 -
2 m) cu scopul verificării existenţei unor construcţii anterioare incintei actuale. În S XX nu s-a 
surprins nici un alt zid mai vechi, iar în S XXI au fost descoperite urmele unei temelii de zid ? (O, 70 
m) înaintea ridicării turnului de est . În interiorul cetăţii s-a co,itinuat adâncirea în S I începută în 
1994. Au fost descoperite mai multe gropi neolitice cu un bogat material ceramic (Cucuteni
Ariuşd), urmând apoi nivelele din epocile bronzului, fierului şi meideval. În colţul de N-E al lui S II 
a apărut un zid al unei construcţii interioare asemănător cu cele găsite în campaniile anterioare. În 
cursul campaniei din vara lui 1995 s-a realizat şi consolidarea zidurilor bisericii din interiorul 
cetăţii. În acest moment monumentul eclesiastic este ridicat cu 0,5 m deasupra nivelului actual de 
călcare. 
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Din materialul arheologic recoltat menţionăm în afara ceramicii fragmentare, două monede 
Maria Tereza, un topor din silex şi o lingură aparţinând epocii neolitice. Nu avem încă elemente de 
datare pentru o cronologie absolută a fiecărei faze de construcţie a cetăţii de la Feldioara. 

53. FETEŞTI-VLAŞCA, Jud. Ialomiţa; Gheorghe Matei, Muzeul judeţean Ialomiţa 
Slobozia 

Punctul cercetat se află în partea de NE a cartierului Vlaşca din municipiul Feteşti, la cca. 
200 m nord, de rezervaţia arheologică Feteşti-Vlaşca, sec. IX - XI, cultura Dridu. În suprafeţele 
cercetate"'s-au descoperit patru bordeie surprinse parţial, B.l, B.6 şi, B.7, B.3, B.4 şi B.5, cercetate 
integral. In B.l, conturat la -0,60 faţă de nivelul actual al terenului, a apărut vatra de formă circulară 
a unui ~uptor care avea gura de alimentare delimitată de două pietre de calcar. Groapa de golire a 
cuptorului se adânceşte faţă de podeaua bordeiului cu cca. 30 cm având o adâncime totală de 1,34 
m. B.3, B.4 şi B.5, de formă pătrată, au o podea din pământ bătătorit, cu o grosime de 10 cm. În 
B.3, în zona de NE, s-a descoperit pietrarul construit din pietre de dimensiuni diferite. B.5 avea 
două instalaţii de foc amplasate în exteriorul locuinţei: o vatră circulară cu diametrul de 1,20 m şi un 
pietrar cu diametrul de 1,30 m. Locuinţele cercetate sunt grupate pe un ax orientat E-V, confirmând 
tendinţa sesizată în campaniile precedente, de organizare a aşezării în funcţie de un ax central, lung 
de 200 m. Materialul ceramic recoltat este de tip Dridu; apar şi unele importuri reprezentate de 
cararnica fină cu caolin (sec. X). 

54. FOENI, Jud. Timiş; Florin Draşovean, Muzeul Banatului, Timişoara 

Cercetările de salvare au continuat în partea de răsărit a cimitirului ortodox actual cu S6. 
Stratigrafia O - 0,25 (0:30 m) - strat actual de culoare brun-neagră; 0,30 - 0,50 m - strat epoca 
bronzului de culoare cenuşie-albicioasă; 0,50 - 1,50 (1,55 m) - strat de culoare neagră-cenuşie, în 
care au fost descoperite materialele neolitice ce aparţin grupului Foeni. În S7, situată în partea de N 
a cimitirului actual, stratul de cultură ajunge la grosimea de cca. 1 O cm, fiind suprapus de stratul 
actual. În S6, au fost descoperite două gropi ale unor bordeie de mari dimensiuni. Una dintre ele, gr. 
4, avea o formă circulară, cu un diametru de 4 m şi o adâncime de 1,6 m, măsurat de la nivelul de 
calcare corespunzător gropii. Groapa nr. 3, cercetată parţial, avea o adâncime de 1 m. În partea de S 
a acesteia a fost descoperită o alveolare, realizată în solul galben, în care au fost puse în evidenţă 
fragmentele unui vas de mari dimensiuni, în care, aşa cum o arată cenuşa şi cărbunii din interior, era 
folosit ca instalaţie de încălzit. În S 7, a fost descoperit scheletul unui adult, aflat 'in poziţie chircită, 
ale cărui oase prezentau sechelele poliomielitei. Acesta aparţine grupului Foeni. Spre vest, în 
aceeaşi suprafaţă a fost descoperit un şant cu profil triunghiular adânc de 2,3 m şi cu o deschidere la 
coronament de 2 m. din umplutura acestuia au fost scoase la lumină materialele ceramice lucrate la 
roata rapidă, care pot fi încadrate în evul mediu timpuriu (sec. XII - XIII). Spre răsărit, este 
marginea, pe un traseu paralel, de un şanţ cu o lăţime de cca. 0,30 m, pe fundul căruia au putut fi 
observate gropi cu un diametru de până la O, l O m, care ar putea fi găurile parilor ce formau palisada 
care talona şanţul de apărare. 

55. FUNDĂTURA, Corn. Iclod, Jud. Cluj; Gheorghe Lazarovici, Zoia Maxim, A. Bulbuc, 
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca 

Staţiunea a fost descoperită cu prilejul unor cercetări etno-arheologice efectuate în spaţiul 
zonei arheologice Iclod. Lui A.Bulbuc i se semnalează staţiunea de ·către Bria Pavel, in anul 1994, 
cu prilejul săpării conductei de apă din sat. În acelaşi an apar materiale cenuşii, lucrate la roată. În 
campania anului 1995 echipa tehnică deschide o secţiune de 5 x 1 m, în marginea unei cariere de 
piatră din marginea terasei ce străjuia satul. Secţiunea (S 1) este prelungită (10 x 1 m) deoarece a 
fost descoperit un bordei neolitic cu foarte multă ceramică. Secţiunea se afla pe terenul lui Lengia. 
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Pe aceeaşi direcţie se mai deschid alte două secţiuni (S 2-S 3) acoperind o suprafaţă de cca. 60 m 
lungime. În secţiuni sunt semnalate trei bordeie, dintre care, două sunt pe traseul secţiunii, iar la cel 
de-al treilea săpătura se opreşte la partea superioară a lui. Bordeiele sunt dispuse la o distanţă de 22-
30 m şi au formă dreptunghiulară, una din dimensiuni de cca. 2,2m. Apar la adâncimea de 40 cm şi 
coboară până la 70 - 80 cm. Stratul de cultură are 20 - 40 cm grosime şi este ceva mai gros în 
vecinătatea bordeielor. 

Materialul arheologic descoperit atestă existenţa unui proces de sinteză culturală, început din 
a doua etapă a fazei lclod II, mai precis în ceea ce defineam ca lclod 11/111. În ceramică se constată/ 
influenţe specifice culturii Petreşti, care însă sunt realizate pe o pastă Iclod sau o ceramică Pelreşti 
aflată în proces de decădere. 

În acest orizont apar descoperirile specifice culturii Precucuteni, dar ele sunt realizate pe o 
factură lclod 11/111 sau factură de sinteză Iclod - Petreşti. În acest orizont sunt şi materiale de cea mai 
bună factură Precucuteni I. Ceea ce nu este sigur dovedit este poziţia cronologică a etapei lclod II -
III, faţă de evoluţia culturii Petreşti, mai ales după faza B. Asemenea descoperiri ceramice au fost 
semnalate şi la Livada - Gară şi la Ţaga. De fiecare dată însă, la bază sunt elemente de factură lclod 
1/11 şi II. În unelte se constată preferinţa pentru uneltele de şist. 

/ 

56. GARVĂN - DINOGEŢIA, Corn. Jijila, Jud. Tulcea; Alexandru Barnea, IAB; Gabriel 
Jugănaru, ICEMT; Mihai Ionescu, Muzeul de arheologie Callatis; studenţii Panaite Adriana ş1 

Stoica Stan, Universitatea Bucureşti . 
Fonduri IAB şi ICEMT. 

CETATE. SECTOR D (A.B., M.I.). Extindere şi adâncire a porţiunii de vest a S3 (extra 
rouros) şi înregistrare stratigrafică şi planimetrică a porţiunii de sistem defensiv roman târziu şi 

bizantin observate în acest an (A.B., M.I.). Intra rouros. Două sondaje, în porţiunea de SE a 
comandamentului şi la punctul de contact între colţul de N-E al locuinţei comandantului cu zidul de 
incintă (A.B., P.A., S.S.). Sondaj de salvare la cca. 1,5 km est de cetate: ruina foarte mult distrusă a 
unui mormânt roman zidit, la origine cu boltă de cărămidă, databil în sec. II p.Chr. (A.B., P.A., 
S.S.). 

PUNCTUL MLĂJITUL FLORILOR (G.J.). Continuarea cercetării aşezării „Babadag" şi 
confirmare a raporturilor deja anterior observate cu elementele de tip Coslogeni-Noua (G.J.) . 

57. GĂTAIA - VALEA BEGULUI, Jud. TIMIŞ; Alexandru Rădulescu, Muzeul Banatului 
Timişoara; studenţi de la Universitatea de VestTimişoara 

Complexe descoperite: cercetarea completă a locuinţei 2/1991 şi a locuinţei 3/1991, 
dezvelirea parţială a locuinţei 1 / 1991. 

Locuinţele sunt construcţii patrulatere de lemn şi pământ, cu elevaţie din lemn pe stâlpi şi 

vetre deschise din pietre mici plasate în colţul locuinţei şi, uneori, în mijlocul ei (L. 2). Arderea în 
sectorul vetrelor este destul de puternică, locuinţele nu prezintă însă alte urme de arsură. 

Materialul arheologic: ceramică, pietre mici de la vatră, oase de animale, zgură de fier, mici 
piese de fier (cuţite, etc), fusaiole, ceramică lucrată la roata înceată, parţial şi cu mâna, mai ales în L. 
3/1991. Datarea complexelor, secolele VIII-IX. În campaniile 1994-1995 au fost cercetate trei gropi 
de provizii de forme şi dimensiuni diferite, cu foarte multă cenuşă în umplutură, cu ceramică, oase 
de animale, zgură de fier, etc, încadrate cronologic în sec. XIV-XV. Cantitatea mare de cenuşă din 
aceste gropi provine de la diversele procese de combustie care au avut loc în aşezare. 

58. GÂRLA MARE, Jud. Mehedinţi; Ion Stîngă, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier Drobeta
Turnu Severin 
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A patra campanie de cercetare arheologică în locuirea romană rurală de la Gârla Mare, km. 
fluvial 840, a avut drept scop încercarea de a stabili limita estică a aşezării, respectiv dacă zona 
construită se extinde şi dincolo de zidul de incintă. spre est. ~i dacă zidul de „incintă" se închide şi 
în ce direcţie. 

În acest scop a fost trasată Secţiunea X. de 30 x 2 m. spre est de incintă şi în continuarea 
secţiunii 2 din anul 1992. 

Stratul de culturft bogat. începe imediat de lângă incintă. gros de cca.50 cm, subţiindu-se 
treptat spre est, pânil la dispariţia totală în ultimele carouri. O altă constatatre care se poate face. este 
că. deşi materialul arheologic în strat L'Stc bogat si , ·ariat. lipsesc fragmentele de ţigle şi olane. 
precum şi piatra nefasonată. Tot în accastfl secţiune au fost descoperite 5 gropi menajere. grupate 
până în caroul 9 al secţiunii X. DL' aici. concludem că. ne aflăm în afara perimetrului construit. că 
această zonă se întinde în \'estul incintei. Dintre cele 5 gropi menajere. cca mai mare ~i bogată 
arheologic este groapa nr.2. din caroul 2 al secţiunii X. Arc formă ncregulatfl cu diametrul maxim c.le 
cca. 2 m. În accastft grnap;i au fost gt1sitL' multe fragmente ceramice aparţinând unor vase de 
dimensiuni mari (spre exemplificare - fragmente de la 5 amfore). Întreg materialul ceramic este 
spart anterior ~i depozitat ulterior în gruap,1. Al,-11uri de ceramică. multe oase de animale mari. urme 
de cenu~ă şi cărbune. În groapă a fost g,1sitt1 o fibulă din bronz c.lc tipul .,genunchi" şi un fragment 
dintr-o statuetă romanr1 din ceramică. lucrată într-un tipar bivalv. S-a găsit jumătatea din spate a 
statuetei. ce pare a ave,1 pc cap o honct,1 l'rigian[t. În groapa nr.5 din caroul 8 a fost găsită ~i o 
monedă de bronz de la Antoninus Pius. ,\ d~iua ctap[t a cercetării din acest an este localizată spre 
nord de zona construită ~i în vestul irll"inlL'i. ln acest sens. a fost deschisă S9. de I O x I m. la nord 
SI/1992. păstdnd un martor de 2m. Srnpul L'Stc urm[1rirca zidului de . .incintă" spre nord ~i 
eventualitatea apariţiei unor noi construcţii . În accla~i scop. au fost deschise. tot spre nord. S I O de 
30 x 2 m ~i S 11 de 15 x 2 m. 

În carourile 3 - 5 ale S9 ~i S I O. apare o marc aglomerare de material: pietre de construcţie. 
fragmente de ţiglă. cărămizi ~i ohine, fragmente ceramice din \'ase de dimensiuni mari. oase de 
animale mari. Groapa. atftt cftt a fost prinsă în cele două secţiuni. arc dimensiuni foarte mari. cu 
adâncimea de 1.05 m. Probabil. iniţial. a fost o groapă din care a fost excavat pământul necesar 
construcţiei. după care a devenii groapă menajeră . Aici. au fost gt1sitc multe fragmente din amfore. 
chiupuri ~i 3 vase de dimensiuni mari . probabil de formă conidt. L'll gura largă şi apudttori pc 
interiorul buzei. Totul era în amestec rn pictri~ ca cel folosit la paviment sau la fundaţia 

construcţiilor. În perimetrul gropii a fost gt1sit un denar al împăratului Traian. Faptul că. în groapa 
clin S9 ~i S IO au fost găsite fragmente ceramice care s-au întregit cu altele găsite în gropile din SX. 
ne consolidează conclu1.ia că. în ambele cazuri a\'cm de-a face cu gropi menajere. 

Materiah1Larbcologic. Ceramica gt1sită. în general fragmentară. este dispersată pc toată 

suprafaţa cercetată. dar. mai ales. în gropi. Ceramica de import. descoperită în cantităţi mai mici. 
aparţine , ·aselor cu decor în tehnica harhotinci. ornamentate cu motivul frunzei lanceolate ~i a 
ciorchinelui de strugure stilizat. lntL'rcsant este că. pentru prima oară. accast[t tehnică de 
ornamentare - apare pc un vas de dimensiuni mari (diam. gurii de 26 cm). cu o pastă cc aparţine mai 
degrabă ceramicii de uz comun . Pasta ~i forma vasului aparţin unui tip comun foarte răsp,îndit în 
a~czarea de la Gârla Marc. lucru cc ne îndeamnă să b[tnuim că. ar fi produs într-un atelier local. 

Pe un alt fragment ceramic. de culoare gri-cenu~ic. se păstrează un ornament din ove 
ştampilate. A111f<,n' . S-au descoperit un num[tr impresionant de. fragmente. fărt1 a putea stabili însă, o 
tipologie a lor. Mortaria. S-a dcscu1k-rit un singur fragment aparţinând unui vas de dimensiuni mici. 
cu pereţii subţ n (10-11 mm). buza evaza , ă Ccrnmica localc1 de 11::. co1111111 . Este reprezentată prin 
toate formele ,:unoscutc ale ceramicii rom .u:e pro\'inciale. Al~ _materiaJi:; _arhcologic~. O cheie de 
formă deosebită. arc corpul clin bronz masiv-turnat. de formă pătrat,-1. iar partea activă din fier: un 
ciocănel de hi_juticr (lungimea 11.5 cm): un inel dintr-o pastă sticloasă de culoare neagră, aplicaţii 
ornamentale în relief. dintr-o pa :~tă sticloasă. dar d~ culoare albă: o cataramă de curca de bronz: o 
fibulă cu genunchi. cu resort spiralic: partea din spate a unei statuete din lut. lucrată în tipar bivalv. 
Aşa cum se vede în spărtură. avea m,îna st,îngă ridicată în sus. iar pe cap purta o bonetă frigiană. Un 
denar emis de Traian. cc poartă titlul de Gcnnanicus ~i un bronz emis de Antonius Pius. 
completează seria descoperirilor mai deosebite. În afara perimetrului a~ezării. în malul surpat al 
Dunării. a fost descoperit şi un brăzdar de plug din fier masiv. 
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Concluzii: avem un singur nivel de cultură aparţinând sec. 11-111. În S8 - din estul incintei -
nivelul de cultură este mai gros în primele carouri de lângă incintă, subţiindu-se treptat până la 
dispariţie, în ultimele carouri . Probabil zona „construită" - se extinde tot spre vest de incintă. 

59. GEOAGIU DE JOS, Jud. Hunedoara; Gheorghe Petrov, Muzeul Naţional de Istorie al 
Transilvaniei, Cluj-Napoca; Zeno Pinter, Institutul de Studii Socio-Umane, Sibiu; Horaţiu Groza. 
Muzeul de Istorie Turda 

Cercetările arheologice au fost începute în anul 1993. printr-o intervenţie cu caracter de 
salvare. A vîndu-se în vedere importanţa şi vechimea monumentelor de arhitectură medievală ce se 
allă în perimetrul curţii casei parohiale reformate, începând di11 anul 1994 cercetarea a devenit 
sistematică. În această zonă se află o biserică romanică cu plan central (rotondă cu navă circulară şi 
sanctuar semicircular spre est), o adevărată raritate în cadrul arhitecturii medievale cu caracter 
religios din Ardeal, precum şi vestigiile unei foste biserici gotice demolată în anul 1930, care se afla 
la cca. 50 m spre sud faţă de rotondă. Pe acelaşi amplasament şi cu materialul de construcţie 
recuperat de la edificiul dispărut, s-a ridicat, în acelaşi an, actuala biserică reformată. 

În zona din jurul celor două biserici există_ un întins cimitir medieval. În suprafaţa cercetată 
în 1993 (SI = 16, 50 x 9 m), aflată la o distanţă de cca. 50 m sud-est faţă de rotondă, s-au descoperit 
20 de morminte cu un inventar specific pentru sec. XI-XII: monede emise În timpul domniei regelui 
maghiar Coloman (1095-1114), inele de tâmplă cu un capăt în formă de .,S", pandantive, verigi 
circulare cu capetele aplatizate sau retezate şi petrecute unul peste celălalt etc. Un inventar 
asemănător a fost descoperit şi la unele morminte dezvelite în S2/ 1994 (S I a fost executată lângă 
absida actualei biserici cu scopul de a surprinde fundaţiile fostei biserici gotice demolate). secţiune 
executată în partea estică a absidei rotondei, cu latura sudică de 12 m în continuarea axului bisericii 
(S2 = 12 x 13,14/2 m). 

În anul I 995 am continuat cercetarea din jurul rotondei prin practicarea a două secţiuni. S3 = 
8 x 2 m s-a executat în c~mtinuarea lui S2, spre est, cu un martor de 0.50 m între ele. În S3 au fost 
dezvelite şi cercetate un număr de patru morminte (M40-M43), a căror gropi se adâncesc în solul 
viu (lut galben). dar care nu coborau la adâncimi mai mari de 0,55 m faţă de actualul nivel de 
călcare . Aceste morminte aparţin aceluiaşi orizont de înmormântări , contemporan cu mormintele 
descoperite în Sl/1993, precum şi cu majoritatea mormintelor din S2/l 994. Inventarul descoperit la 
aceste morminte este format din monede de argint arpadiene şi inele de tâmplă cu un capăt în formă 
de ,,S", de dimensiuni variabile; trei dintre morminte aveau monede emise în vremea lui Coloman, 
dar la al patrulea s-a găsit o monedă de la Ladislau I (1077 - 1095). 

Cea de-a doua secţiune (S4) a fost executată la sud de rotondă, pornindu-se cu o axă lungă 
de 8 m de la îmbinarea navei cu absida altarului. Avându-se în vedere formele circulare ale 
conturului rotondei. pentru laturile acestei secţiuni au rezultat dimensiuni variabile: 7,42 m pentru 
latura de vest care porneşte de pe zidul navei şi 7 ,98 pentru latura de est care pleacă de pe zidul 
absidei altarului. În S4 s-au descoperit şi cercetat un număr de 26 de morminte (M44 - M69) 
aparţinătoare unor orizonturi diferite de înmormântări. Mormintele mai vechi, aflate mai aproape de 
biserică, au fost, în majoritatea lor, deranjate, total sau parţial, de alte morminte medievale mai noi. 
Totuşi, la unul dintre mormintele deranjate parţial şi care aparţine celui mai vechi orizont de 
înmormântare, a fost găsită o monedă emisă în vremea regelui Coloman. Gropile mormintelor 
medievale mai noi se adâncesc mult în solul viu, atingând adâncimi variabile între 1,20 m şi 2,12 m. 
În toate aceste cazuri, defuncţii au fost depuşi în sicrie de lemn, dar sunt lipsiţi de inventar funerar 
cu excepţia a două cazuri (M55 avea un ac de păr în zona craniului, iar M63 avea un şirag de 
mărgele în zona piept.ului). 

Pentru datarea rotondei, ne menţinem în continuare părerea că, ea a fost ridicată, probabil, 
către sfârşitul secolului al Xi-lea, însă pentru o concluzie precisă şi lipsită de incertitudinile actuale, 
aşteptăm campaniile viitoare, când vom continua cu cercetarea cimitirului şi a interiorului rotondei. 
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60. GHERĂSENI, Jud. Buzău; Eugen Marius Constantinescu, Muzeul judeţean Buzău 

În perimetrul cimitirului 1, am încheiat cercetarea suprafeţelor deschise în anul anterior: 
prelungirea spre sud (până la marginea drumului care limitează, pe această latură, terenul ocupat de 
rezervaţia arheologică din punctul Grindul Cremenea) a secţiunilor S 11/9 l (23 x 2 m), S V Sud (72 
x 5 m), S VII Sud (66 x 2 m) şi am continuat cercetarea suprafeţei S V Nord (29 x 5 m). Au fo~ 
cercetate nouă gropi (una antică - Gr. 563, două medievale - Gr. 564 şi 565, şase mai recente - Gr. 
567, 572, 573, 575, 577, 578) şi şapte morminte - M. 89, 95, 96, 97, 98, 99, 100. A fost localizat 
încă un mormânt - M. 101, în secţiunea S VII Sud, dar nu a putut fi cercetat din cauza înrăutăţirii 
vremii . Mormântul 99 apartine cimitirului din perioada de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului, 
iar celelalte, cimitirului Sântana de Mureş ; mormântul 98 a avut groapă cu nişă laterală. 

Mormântul 99, înhumat, matur, orientat NE 800 %o, chircit, în decubit stânga, scheletul bine 
conservat. Braţul stâng îndoit între genunchi şi bărbie, dreptul cu cotul în abdomen şi încheietura 
mâinii sub jumătatea braţului stâng, cu palma răsucită nefiresc spre genunchi. Picioarele pliate, 
genunchiul stâng mai în faţă, laba piciorului drept întinsă în echin (PI. 1/2). Sub femurul drept, pe 
fundul gropii, se afla o cataramă din os rotundă, tronconică în secţiune; are două perforaţii - una 
centrală cu diametrul de 16 mm, alta laterală cu diametrul de 5 mm (PI. 1/1). 

Mormântul 89, înhumat, copil, orientat N 100 %o. Decubit stânga, cu bărbia în piept şi 

privirea spre stânga; braţele îndoite, cu palmele faţă în faţă sub tâmpla stângă. Inventar: 1. urcior cu 
o toartă, roşu, la roată, gura trilobată; 2. borcan, negru, la roată; 3. borcan mic bitronconic, cenuşiu
închis, la roată; 4. căniţă cu o toartă, cenuşie, la roată, de veche tradiţie dacică; 5. pahar din lut, 
cenuşiu-închis, lustruit, la roată; 6. mărgică spiralată din sticlă cu praf de aur în pastă; 7. unealtă din 
silex, triunghiulară în secţiune . Mărgica şi silexul erau sub craniu, împreună cu un cărbune mic. 

Mormântul 95, înhumat, matur, orientat V 452 %o; decubit dorsal, braţele pe lângă corp, uşor 
flexat din coate, cu palmele peste bazin; picioarele întinse, apropiate. Groapa mare (2,07 x 0,78 m), 
cu colţurile rotunjite, mai largă la cap (spre vest) . Inventar: 1. cercel din bronz cu veriga din sârmă 
subţire (fragm., la urechea dreaptă) (PI. 1/6); 2. verigă din bronz, rectangulară în secţiune (peste 
coloană, în zona lombară) (PI. l/7); 3. mărgică plat-rotundă din chihlimbar maron-roşcat; 4. mărgică 
plat-rotundă din chihlimbar maron-roşcat (amândouă mărgelele erau împreună cu veriga de bronz) 
(PI. 1/3, 4); 5. brăţară din bronz cu capetele libere, lăţite; ambele capete decorate cu crux decusata 
incizate (la încheierea mâinii drepte) (PI. 1/5). Între falangele mâinii stângi şi osul iliac se afla un 
cărbune . 

Mormântul 96, înhumat, matur, orientat NNV 583 %o; deranjat din vechime; nederanjate 
oasele bazinului, ale picioarelor, antebraţului şi palmei stângi. Fragmente de vase sparte amestecate 
cu oasele scheletului ., oase de animal şi alte obiecte. Groapa mare (2,70 x 1,20 m) are latura de nord 
arcuită, iar cea dinspre sud unghiulară. Obiectele depuse în zona de la bazin spre vârful picioarelor 
nu au fost deranjate. Inventar: 1. castron, cenuşiu, la roată; 2. fusaiolă bitronconică, cenuşie (în 
castron); 3. borcan, castaniu-negru, cu mâna; 4. borcan mic, galben-cărămiziu, cu mâna (toate lângă 
piciorul stâng); 5. borcan, cenuşiu, la roată; 6. cochilie de melc de mare (ghioc ?); 7. tub din os 
pentru ace (6 şi 7 sub genunchiul stâng); 8. vas, la roată, cu smalţ verde-oliv (fragmente împrăştiate 
în groapă); 9. urcior, roşu, la roată, corp globular (fragm.); s-au găsit oase de ovicaprină de la 
ofranda de carne. Craniul defunctului era mult alungit, probabil deformat. 

Mormântul 97, înhumat, matur (?), orientat NE 520 %o; deranjat din vechime; în poziţie 
iniţială oasele gambelor şi labelor picioarelor. Groapa mult mărită de către jefuitori; dimensiuni 
2,35 x 1,02 m. Inventar: 1. urcior, cenuşiu, la roată, gât înalt, gura rotundă, corp bitronconic cu 
partea superioară faţetată; 2. borcan, cenuşiu, la roată (fragm.); 3. strachină, cenuşie, la roată; 5. 
cupă, cenuşie, la roată, ardere slabă (fragm.); 6. cupă, galben-cenuşie, la roată; 7. cuţit de toaletă din 
bronz (fragm.) (PI. 1/9); 8. tub din os pentru ace (Pl. 1/10); 9. ac de bronz (înăuntru) (Pl. 1/11); 10. 
castron cu două toarte, buza orizontală cu nervură-bandă verticală pe mijloc, cenuşiu-închis, la 
roată; în interior: 11 obiecte din piele sau lemn, de forma unui vârf de corn de bovideu; în stare 
avansată de degradare, se descompune. Sub tibia piciorului stâng - coaja unui ou întreg spart pe loc. 

Mormântul 98, cu nişă; înhumat, copil, orientat N 300 %o. Groapa, de formă 
dreptunghiulară, cu colţurile dinspre sud rotunjite, a fost săpată până la adâncimea de 0,94 m (faţă 
de nivelul actual); în peretele de vest al gropii a fost săpată nişa, cu dimensiunile 1,50 x 0,58 m, 
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înaltă de 0,30/0,36 m; fundul nişei se afla cu O, 12 m mai sus decât fundul gropii. În nişă a fost depus 
mai întâi defunctul, în decubit dreapta, cu privirea spre vest; parţial, oasele scheletului au fost 
dizolvate de aciditatea solului; se păstrează craniul, câteva vertebre, fragmente de coaste, un femur. 
Spre vest şi nord de craniu - ofrandă de carne: un craniu de ovicaprină, două oase de la membrele 
anterioare, oase mai mici. Peste craniul animalului era aşezat un cuţit de fier cu mâner şi teacă de 
lemn. Obiectele din inventar au fost depuse la spatele defunctului (PI. 1/8). Inventar: 1. cuţit din fier 
cu mâner şi teacă din lemn; 2. pieptene de os din trei plăci, nituri de fier (fragm.); 3. vas amforoidal 
cu două toarte, cenuşiu-negru, la roată; 4. borcan mic, cenuşiu-negru, la roată; 5. borcan mic, 
castaniu-negru, cu mâna: 6. urcior cu o toartă, roşu, la roată; gura lipseşte; 7. borcan mic, galben
cărămiziu, cu mâna; 8. castronaş, cenuşiu, la roată; 9. urcior cu o toartă, gura trilobată, buza spartă, 
roşu, la roată; I O. pahar din lut ars, tronconic, cenuşiu, la roată; 11. strachină mică, cenuşie, la roată. 
În umplutura nişei - trei lame subţiri de silex, un obiect de formă triunghiulară neregulată, din 
piatră , oase de animal. pietre de râu rulate, fragmente ceramice cenuşii şi galben-cenuşii, la roată -
unul dintr-o cană sau urcior cu toartă şi pereţii groşi. Sub craniul defunctului se aflau oasele din 
partea inferioară a patru picioare de ovicaprină . 

Mormântul /00, înhumat, matur, orientat N 592 %o, decubit dorsal. Prezintă un ritual aparte: 
pe fundul gropii au fost depuse nouă vase şi ofranda de carne - capul şi membrele posterioare ale 
unui animal de talie mijlocie, peste care a fost aşezat un cuţit din fier; acestea au fost acoperite cu un 
strat de pământ gros de 0,20 - 0,24 m: peste acest strat a fost depus corpul defunctului, apoi groapa a 
fost umplută cu pământ. Prin tasare, oasele scheletului au ajuns peste şi printre vasele din inventar 
(PI. I /12). Groapa, marc , de formă rectangulară (dim. 2,20 x I.I O m), cu colţurile rotunjite, mai 
largă la cap (spre nord). Inventar: I. strachină. cenuşie, la roată, umăr carenat, poligonal; 2. borcan 
bitronconic. 11cgru. la roată; 3. strachină. cenuşie, la roată; 4. urcior cu o toartă, gura rotundă, 
cenuşiu, la roată; 5. cană cu o toartă, cenuşie, la roată (fragm.); 6. castron, cenuşiu, la roată (fragm.); 
7. borcan globular. cenuşiu, la roată; 8. borcănel , cenuşiu, la roată; 9. strachină, cenuşie, la roată; 10. 
cuţit din fier cu lama scurtă triunghiulară la mâner, în teacă de lemn. Ofranda de carne provine de la 
un animal cornut. În umplutura gropii - câteva fragmente ceramice cenuşii, galbene şi cărămizii la 
roată . 

Cercetările din 1995 au confirmat constatările anterioare privind extinderea cimitirului 1 
spre sud, probabil şi dincolo de drumul dintre satele Cremenea şi Budişteni şi faptul că mormintele 
sunt dispuse grupat în diverse zone. Unul din mormintele cercetate M. 95, era orientat Y-E, avea în 
inventar numai obiecte de podoabă - cercel, verigă şi brăţară de bronz, mărgele de chihlimbar; a 
aparţinut. probabil. unui creştin. Două morminte - M. 96 şi 97, au fost deranjate din vechime; 
ambele se aflau la mică distanţă de mormântul 95. Un mormânt a avut nişă - M. 98. 

61. GHIRBOM, Jud. Alba; Gheorghe Anghel, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

S-au continuat săpăturile arheologice la necropola prefeudală de la Ghirbom, în punctul 
„Gruiul Fierului". descoperită în anul 1975. Necropola a fost distrusă datorită lucrărilor de extragere 
a lutului pentru confecţionarea cărămizilor. A mai rămas neatinsă zona unui drum de câmp ce 
traversa panta domoală din această păşune. 

În lungul acestui drum s-au executat cinci secţiuni în lungime totală de 83 m, lăţime 1,50 m, 
adâncime între 0,60 - I, I O m. 

S-au descoperit treisprezece morminte, unsprezece de incineratie în urnă (adâncimea 0,70 -
0 ,80 m, conţineau cenuşă, oase calcinate şi inventar arheologic) şi două morminte de înhumati,e, 
dintre care unul distrus. 

Săpăturile executate în 1975 au scos la lumină şapte morminte de înhumaţie orientate est
vest (capul orientat spre est şi picioarele spre vest), autorii evidenţiind existenţa unei necropole de 
înhumaţie. După materialele arheologice descoperite: două perechi cercei din aur, lame de cuţitaşe, 
catarame, amnar, cremene, fragmente de brăţări şi un singur vas ceramic lucrat cu mâna, necropola 
a fost datată în sec. al VII-iea. 

În realitate, în urma cercetărilor din 1995, a fost evidenţiată o necropolă birituală. Cele două 
morminte de înhumaţie au avut aceeaşi orientare. Urnele funerare de dimensiuni mijlocii (înălţimea 

49 
https://biblioteca-digitala.ro



între A 0,20 - 0,29 m) au fost lucrate cu roata înceată şi ornamentate cu registre în linii paralele şi în 
val. In două cazuri, în groapa săpată pentru urna din ceramică, au fost depuse şi resturile vetrei în 
care s-a incinerat mortul. 

Materialele arheologice descoperite: lame de cuţitaşe (5 buc.), mărgele de sticlă, fragment 
amnar (2 buc.), catarame de fier, precum şi o lamă de brici, pot data necropola în sec. al X-lea. 
Chiar dacă mormintele de înhumaţie nu sunt orientate după ritul creştin, iar cele de incineraţie nici 
atât, putem presupune că această necropolă a aparţinut unei populaţii slavo-române în faza de 
asimilare şi încreştinare. 

62. GIURGIU, Jud. Giurgiu 

A. CETATE, Dan Căpăţână, Muzeul Militar Naţional 

Cercetarea arheologică a evidenţiat zidul de vest al incintei Mircea cel Bătrân (la 3,5 m). 
Acest zid a fost înălţat din blocuri mari de piatră făţuite la exterior, iar miezul său (emplectonul) din 
piatră de carieră prinsă într-un mortar hidrofug de foarte bună calitatae. Grosimea sa este de 3 m. 
Pentru orizontalizare, zidul are în compunere grinzi de lemn ale căror locaşuri au în general 
grosimea de 0,3 m. În campania anului 1996 se va încerca scoaterea la lumină a turnului de S-V a 
fazei constructive II. Ca material arheologic menţionăm: recoltarea a nouă fragmente de pipă 
databile secolele XVII - XVIII, nouăsprezece ghiulele de metal de diferite dimensiuni încadrate 
cronologic secolelor XVI - XVII, o ghiulea de piatră (secolul XV), fragmente ceramice (secolele 
XIV - XVIII) şi un lanţ de ancoră (sfârşitul secolului XIX - începutul secolului XX). 

B. ,,MALU ROŞU", Alexandru Păunescu, 1.A.B.; Emilian Alexandrescu, MNIR 

Au fost reluate săpăturile în marea aşezare aurignaciană de la Giurgiu - Malu Roşu prin 
deschiderea unei noi suprafeţe (S III) cu dimensiunea de 15 x 6 m orientată SSV - NNE. S-a urmărit 
obţinerea unui profil perpendicular pe fruntea terasei şi cunoaşterea limitei nordice a aşezării 
aurignaciene. Stratigrafia surprinsă în această suprafaţă se prezintă astfel: 1. De la O - 1,00 m 
depozit negru-cenuşiu al solului actual. În acest depozit, spre deosebire de anii trecuţi, au fost 
determinate complexe arheologice postpaleolitice bine precizate stratigrafic apruţinând culturii 
Drid.u (trei bordeie), epocii Latene ( o locuinţă şi o groapă menajeră destul de bogate în material 
ceramic, resturi osteologice, scoici), o· locuinţă neolitică aparţinând culturii Boian. faza Yidra. 2. De 
la 1,00 - 1,50 m, depozit de tranziţie cenuşiu-gălbui cu limitele greu de precizat din cauza 
numeroaselor ganguri de rozătoare. Între 1,35 - 1,50 ma fost descoperit un mic atelier de cioplire a 
silexului aparţinând stratului Aurignacian II. 3. De la 1,50 - 2,80 m depozit loessoid cu nuanţe şi 
granulaţii diferite de la strat la strat: 1,50 - 1,85 m, loess galben-albicios, prăfos, steril din punct de 
vedere arheologic; 1,85 - 2,80 m, loess galben-roşcat cu granulaţie mare. Acest depozit loessoid 
conţine din punct de vedere cultural stratul Aurignacian I cu următoarele niveluri: 1,85 - 2,10 m, 
Aurignacian le unde s-a găsit cel mai mare atelier de prelucrare a silexului cunoscut până în prezent 
în această staţiune; 2, 1 O - 2,20 m, steril arheologic care desparte nivelul Aurignacian Ic de nivelul 
Aurignacian lb; 2,20 - 2,35 m, Aurignacian Ib care conţine de fapt partea din S III a atelierului 
descoperit în S 11/1994, (careurile 6 - 10/A). În partea nordică a S III resturile arheologice sunt mai 
rare; 2,35 - 2,55 m, Aurignacian la care în această suprafaţă nu a fumizat decât piese litice izolate; 
2,55 - 2,85 m, steril arheologic care spre deosebire de celelalte suprafeţe (S I şi S 11), începe în S III 
de la o adâncime mai mică. Inventarul litic descoperit în anul 1995 are aceleaşi caracteristici 
tehnico-tipologice cunoscute din campaniile trecute. Studiul preliminar al acestui material ne 
permite să formulăm următoarele: - numărul foarte mare de resturi de prelucrare (aşchii de 
decorticare, aşchii de amenajare ·a nucleului, aşchii de miez simple de mărime mijlocie, aşchii 
microlitice şi spărturi rezultate din procesul cioplirii), comparativ cu numărul foarte redus al 
uneltelor; - prezenţa unei mari cantităţi de materie primă (galele de silex de mari dimensiuni) în S 
III numai pentru nivelul Aurignacian Ic; - prezenţa gresiilor nisipoase (concentrate în anumite zone) 
şi a câtorva percutoare. Toate acestea întăresc ipoteza mai veche potrivit căreia aici ne aflăm în faţa 
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uu.ur rnari ateliere de prelucrare a silexului. Din punct de vedere tehnologic debitajul este neregulat 
datllrită calităţii inferioare a silexului . Poate de aceea anumite piese litice (aşchii, lame, spărturi 
atipin.'. ) au fost, se parc. folosite la anumite operaţii (tăiere, răzuire, etc). Muchiile create întâmplător 
în timpul cioplirii, studiate la microscop (rezoluţie x 32), prezintă microurme de folosire. În ceea ce 
privc~te caracteristicile petrografice ale silexului, majoritatea covârşitoare este reprezentată de un 
silex cenu~iu cu nuanţe albăstrui ~i mici pete alburii, având o textură criptocristalică şi compactă. O 
cantitate foarte mică o constituie silexul zis de Frăteşti (circa 6 %) şi de alte roci ce au fost folosite 
doar în proporţie de circa I 'l<-. Resturile faunistice, ca ~i în anii trecuţi, sunt sărace şi fragmentare. 
Excepţie fac cele găsite în ni velul Latcnc . În lipsa datărilor C 14 (pe care le aşteptăm de Ia 
Groningcn în toamna anului 1996) credem că populaţiile aurignaciene de aici au evoluat într-un 
intcr\'a] cuprins între 20000 - 17000 BP. poate chiar mai recent. fiind astfel contemporane cu unele 
comunităţi gravcticnc din ..,udul Moldo\'ci ::; i din Dobrogea. 

Rezultatele analizelor de polen finalizate ~i publicate anul acesta nu aduc elemente noi fiind 
d11ar de menţionat ci"i str.11urilc aurign;1cicnc par a coincide cu o fază de încălzire a climei în care s
au putut separa trei uscila\ii climatice . Această încălzire ar putea fi corelată cu faza terminală a 
glaciarului Wtinn în Europa Ccntral;i_ Tot studiul palinologic a pus în evidenţă faptul că „pe 
actualul curs al Dun ;'irii. în paleoliticul superior existau mlaştini şi ochiuri de apă libe ră, populate de 
plante an ;1liL·c ~i filo-plancton dulcicol .. . În concluzie. campania din 1995, a pus în evidenţă o 
bogăţie 111. 1; 1n.11 \ ' de resturi arheologice po..,tpalcolitice ~i retragerea treptată înspre interiorul terasei, 
a cllmunit ;t11lllr aurignacicnL' . .-\firn1;-1m aceasta ţinfmd scama de faptul că marile ateliere de cioplire 
a silexului. cu , ·ctrc amcna_jatc. ;1k ni,·clului Aurignacian la, se aflau spre fruntea actuală a terasei , 
cck din Aurignacian lh 111;1i -,pre interior. iar marele atelier Aurignacian Ic descoperit anul acesta 
chiar pc podul Terasei ( I ·i g. I ). 

()3 . GLIGORESTI. .lud . Cluj: Florin Gogâltan. Adrian Ursuţiu, Institutul de Arheologie şi 
l ,: oria Artei Cluj - '.\apuca: Ioan Al. Aldea, Universitatea„ I Decembrie I 918" Alba Iulia 

S-a urm;1rit surprinderea stratigrafici pe axul lung al obiectivului arheologic, din punctul
„Holoame ... A fost trasat;1 o secţiune orientată aproximativ V-E, lungă de 76 x 2 m, până s-a atins 
săpătura de anul trecut. Totodată . a fost intersectată şi caseta deschisă în 1990, pentru a o putea 
pozi!iona pc planul topografic . 

Stratigrafia. Faţă de situaţia din 1994. stratigrafia este uşor diferită. În marginea de V a 
sitului (primii I O m ai profilului). nu se poate face o delimitare stratigrafică clară a locuirilor de pe 
„Holoamc .. . Faţ;i de nivelul roman. cel de bronz târziu şi cel neolitic, aşezarea plasabilă cronologic 
în bronzul timpuriu poate fi identificată . doar începând cum. 27. Ca o noutate faţă de anii trecuţi, a 
fost surprinderea între m. 44.5 - 48 a unui complex Latene. Deocamdată, nu s-a găsit şi un strat 
cultural corespunzător. locuirea în această epocă fiind probabil ocazională . 

A~ezarea de tip CQ!okni. a fost cca mai restrânsă. stratul de cultură aferent' apărând doar la 
m . 49.30. Chiar dacă. nl!ttcria_lc_ ceramice hallstattiene s-au găsit destul de multe în poziţie secundară 
în nivelul roman. un strat de cultură propriu-zis l-am putut surprinde doar între m. 66 - 71. 
Grosimea sa maximă este de cca. 25 cm. Faptul se datorează existenţei, în această zonă, a unui 
complex, restul nivelului. nu prea gros. probabil, fiind distrus de amenajărilr. romane. Pe o porţiune 
de 4 m. între m. 72 - 76 pc profil. nivelul de bronz timpuriu dispare. 

Complexele. În prezentarea sumar;1 a complexelor, vom începe cu cele mai recente până la 
cele mai vechi, gr 1pându-le pc epoci . Ni_yc;.luh,ii roman îi poate fi atribuită o construcţie având 
fundaţie ele piatră , Ic râu. Construc!ia a fost ridicată din lemn, pe o fundaţie din bolovani de râu, 
groasă de până la 50 cm. Nu s-a folosit mnrt ;·r. Clădirea a fost sigur compartimentată, neputând 
stabili încă planul său. Pereţii au fost probabil t1 1 n lemn . Cu siguranţă ea avea acoperiş , fapt dovedit 
de num~roasc legule, olane şi piroane de fier descoperite. 

Nivelului hallstattian îi aparţine o singură groapă. Cele mai multe complexe, lucru normal de 
astfel dacă ne gândim la intensitatea locuirii din bronzul târziu, se plasează la acest orizont 
cronologic. Ca o noutate faţă de anii trecuţi, câmd au fost identificate doar locuinţe de suprafaţă cu 
pereţii din chirpic, a fost apariţia a două bordeie. În apropierea lor s-au găsit mai multe vetre de foc 
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de diverse tipuri şi dimensiuni. Tot acestui nivel îi putem atribui o groapă, care a funcţionat iniţial 
ca loc de păstrare a alimentelor, devenind ulterior iroapă menajeră. Aşezării Coţofeni îi aparţine 
bordeiul 12/95, dezvelit parţial în secţiunea noastră. In imediata sa apropiere a existat şi o groapă de 
provizii. Încă o groapă, a cărei funcţionalitate este greu de stabilit, se leagă de această aşezare. În 
nivelul neolitic a fost surprinsă o locuinţă de suprafaţă, de o formă neregulată, care a putut fi 
conturată pe baza concentrării materialului arheologic. Tot acestui nivel îi putem atribui şi o vatră 
de foc. Datarea şi încadrarea culturală a locuirilor de pe „Holoame", a fost prezentată anul trecut. 
Acum mai putem preciza următoarele: obiectivul roman este probabil o statio; complexul Latene se 
datează în sec.III - II a. Chr.; nivelul hallstattian aparţine culturii Basarabi; aşezarea de bronz târziu 
(bronz D) nu poate fi încadrată sigur cultural; locuirea de bronz timpuriu se plasează cronologic în 
etapa a II-a şi se leagă de tumulii cu manta de piatră de pe Valea Ampoiţei sau de aşezarea de la 
Copăceni; materialele de tip Coţofeni şi implicit aşezarea se poate plasa la începutul fazei a III-a; în 
stratul neolitic au apărut mai multe importuri de tip Lumea Nouă, urmând a se face o încadrare 
culturală a sitului în viitor. 

În următoarea campanie ne propunem continuarea secţiuni din 1995, obţinând astfel o 
imagine generală asupra habitatului de la Gligoreşti „Holoame". 

64. GORGOTA, Jud. Dâmboviţa; Tiberiu I. Muscă, Muzeul Judeţean Dâmboviţa 

Cercetările s-au rezumat la două secţiuni de 1 x 10 m şi trei casete de 2 x 2 m; 1,50 x 1 m; 
1,50 x 3 m. Din cele două secţiuni , doar S.2 ne-au oferit o descoperire aparte şi anume, între metrii 
2 - 4,50, marginile unui atelier de cioplire a silexului. Din acest complex au fost recuperate 
fragmente de lipitură de perete cu impresiuni de nuiele, aşchii de nuclee de silex, fragmente 
ceramice lucrate din pastă grosieră, o bună parte a lor incomplet arse. Reţine atenţia un fragment de 
perete decorat cu brâu alveolar, cât şi un fragment lll;crat la roata olarului. În cadrul casetei C. l, pe 
solul antic, au fost găsite trei plăci de gresie cu diametrul de cca. 0,45 - 0,47 m, aşezate în semicerc 
cu orientarea spre N, şi fragmente ceramice mărunte ce provin, probabil, de la mormintele distruse. 
Din caseta C.2 s-au recuperat fragemnte de ceramică de la mormintele distruse, din care menţionăm 
un fragment de umăr decorat cu o bandă de incizii verticale, cu bune analogii, ca mod de decorare, 
în mediul Coţofeni III, la Băile Herculare - Peştera Hoţilor, şi un fragment de lamă de silex. 
Trasarea casetei C.3 a dus la descoperirea unui alt complex cu dimensiunile de 2 x 1,50 m, cu un 
bogat şi variat material arheologic ce constă din lipitură măruntă de perete, aşchii de piatră şi 

ceramică. Din cadrul ultimei categorii reţinem un fragment de borcan cu buza „gulerată" cu analogii 
în cadrul grupului Şoimuş , în aşezarea eponimă, un fragment care prezintă un decor ce îş i găseşte 

analogii la Basarabi în mediul Coţofeni. Se remarcă preponderenţa ceramicii fine şi semifine, în 
timp ce, categoria ceramicii grosiere este reprezentată printr-un singur fragment. În timpul 
săpăturilor am beneficiat de prezenţa unui radestezist, planul întocmit de acesta, confirmând 
ipotezele noastre, iar pe de altă parte, a relevat încă o necropolă de incineraţie şi un depozit de 
unelte de silex, care urmează a fi cercetate. A mai fost investigată o movilă funerară, situată la cca. 
250 - 300 m, în linie dreaptă de punctul anterior (,,La Cazan"), la liziera pădurii Câmpenilor. Movila 
are diametrul de 12,50 - 13 m, iar înălţimea de cca. 1,45 - 1,60 m. În zona centrală a fost trasată o 
secţiune de 2 x 3 m, fiind dezvelit un mormânt în cutie de piatră cu scheletul în poziţie chircită, 
având orientarea de N-E 6-S-V22. Atât cutia de piatră cât şi scheletul erau în cea mai mare parte 
distruse, probabil de rădăcinile stejarilor. Structura movilei: până la 0,60 m apare un lut afânat, iar 
de la această adâncime şi până la 1,45 m întâlnim un lut compact. Ca inventar putem menţiona un 
şirag de mărgele realizat probabil din caolină şi vopsit în verde, aflate la gâtul celui decedat, cât şi 
fragmente dintr-o cană cu partea superioară tronconică, buza rotunjită, umerii arcuiţi şi fundul 
relativ gros. Recipientul este realizat dintr-o pastă fină, ars superficial la negru. Astfel de piese 
întâlnim în mediul culturii Glina, la nivelul fazei II final şi III. În urma cercetărilor din punctul „La 
Cazan" au rezultat următoarele concluzii: movila acoperea trei morminte, unul dublu şi celelalte 
două individuale, situate la E, respectiv N, de primul; prin materialele recuperate putem preciza că 
înmormântările încep, cel puţin în acest punct, la nivelul fazei Cotofeni III c; s-a stabilit, pentru 
întâia oară, existenţa unui atelier de cioplire a silexului la nivel de Sehneckenberg V, parţial 
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acoperită de o movilă funerară; s-a stabilit prezenţa unui fragemnt ceramic lucrat la roată, imitaţie 
I ocală, prin cercetările din 1995 s-a identificat cel de-al 3-lea sit, aparţinând culturii Coţofeni. 

65. GRĂDIŞTEA, Jud. Brăila; Valeriu Sîrbu, Muzeul Brăilei 

S-au efectuat săpături în mai multe zone ale aşezării, cu speranţa obţinerii unor date 
suplimentare despre dava de aici, în vederea definitivării primului volum monografic (rezultat a 17 
campanii de cercetări) . S-au identificat următoarele complexe: două bordeie (B.16, B.17), o locuinţă 
de suprafaţă (L.21) şi cinci gropi (GR.197-201). Ambele bordeie erau de formă ovală, cu poliţe şi 
trepte, cruţate la săpare, unele pentru dormit sau pentru aşezat obiecte, iar altele pentru coborât. 
Vom prezenta, succint, doar Bordeiul nr.17, care, deşi numai parţial săpat, a conţinut un bogat şi 
variat inventar. După părăsire, groapa bordeiului, cu deschiderea de circa 6,00 x 4,20 m şi 

adâncimea maximă de 1,00 m, a fost umplută cu deşeuri din alte gospodării şi pământ din jur, astfel 
încât, acum, nu se mai poate separa inventarul său de cel adăugat ulterior. In partea inferioară a 
bordeiului, între 0 ,60 - 1,00 m adâncime, s-au descoperit: o cantitate impresionantă de vase 
fragmentare şi de oase de animale, unele arse, multă vatră fragmentată , arsură, cenuşă, rare pietre, 
etc. Ca piese individuale vom menţiona: două figurine antropomorfe, un mâner de capac ornitomorf, 
mai multe vase şi piese din lut în miniatură, ,,fusaiole", un pumnal şi o fibulă fragmentară din fier, 
etc. S-a recoltat o cantitate apreciabilă de fragmente de vase, cu siguranţă de la peste I 00 de 
exemplare, din care unele se vor întregi după epuizarea săpăturii, recipientele getice sunt de o mare 
varietate, modelate îndeosebi cu mâna, dar şi la roată: vase de provizii, borcane, ceşti-opaiţe, 

fructiere, căni, străchini. castronaşe. strecurători. boluri. urcior. etc. Importurile elenistice sunt 
reprezentate, îndeosebi. prin amfore elenistice. majoritatea de tipul Pseudocos, ca şi prin dopuri de 
argilă pentru ele. În umplutura gropii s-a găsit şi un fragment de calotă craniană umană. Pe baza 
ansamblului inventarului, bon.lciul poate fi datat în prima jumătate a sec. I a.Chr. Din cadrul 
gropilor, vom aminti doar Groapa nr.199 (a= 0.45 m. D = 1,10 m); pe gură avea o aglomeraţie de 
pietre mari şi mijlocii. de râu. pe fund o jumătate de coroană de cerb, iar în umplutură numeroase 
fragmente de vase getice. Se poate data, probabi I. în pri ma jumătate a sec. I a. Chr. 

DATE ARHEOZOOLOGICE. Carmen Hrişcu , Institutul Român de Tracologie 

Materialul osteologic animal a fost recoltat în campania din vara anului 1995, de pe o 
suprafaţă de I I 8 m.p. şi provine din două bordeie, trei gropi ş i din stratul de cultură. Bordeiul nr.17, 
cu cel mai mare număr de resturi a fost săpat numai pe jumătate. Lotul faunistic depăşeşte o mie de 
resturi, dintre care peste şape sute provin de la specii identificate de mamifere, opt de la păsări şi 
două de la peşti. Procentul pieselor determinate care prezintă urme de arsură sau au fost calcinate se 
ridică la 9,15 %. Cele mai multe se găsesc în B 17. În general se constată o acumulare mai mare de 
oase în stratul de umplutură al bordeielor. 

Speciile de mamifere domestice identificate sunt cele tipice: taurine, ovicaprine, porcine, 
cal, câine. Alături de acestea, cu frecvenţe relativ scăzute. mai apar specii de mamifere sălbatice: 
cerb, mistreţ, castor. În B 17 se află toate speciile menţionate. 

În cadrul speciilor domestice, pe primul loc se află taurinele, urmate de ovicaprine şi 
porcine. Situaţia este valabilă pentru bor9eie. În gropi diferenţele nul!lerice dintre resturile de 
ovicaprine şi taurine sunt nesemnificative. ln G 200 lipsesc ovicaprinele. 1n G 199 a fost descoperit 
un corn căzut de cerb, ce a aparţinut unui individ aflat în cel de-al cincilea an de viaţă. Animalele 
domestice erau crescute în special pentru diverse scopuri utilitare, dar şi ca furnizoare de carne. 

Vânătoarea avea un evident caracter alimentar, speciile evidenţiate fiind comestibile. 

66. GRĂDIŞTEA MUNCELULUI „SARMIZEGETUSA REGIA", Jud. Hunedoara; 
Ioan Glodariu, Gelu Florea, Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca; Eugen Iaroslavschi, 
Gabriela Gheorghiu, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca 
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Săpăturile arheologice efectuate la Sarmizegetusa Regia, în anul 1995, le-au continuat pe 
ac(i_lea din anul precedent, soldându-se cu încheierea cercetării unor obiective şi lărgirea cercetării 
altora, în funcţie de întinderea complexelor descoperite. Tot ele au evitat abordarea tuturor 
obiectivelor care implicau conservări de proporţii, încât au vizat doar pe acelea care, prin natura lor, 
nu pot fi păstrate. Două au fost sectoarele unde ele s-au desfăşurat: aşezarea civilă şi interiorul 
fortificaţiei. 

În aşezarea civilă a continuat cercetarea teraselor a VII-a A, a VIII-a A şi a XIV-a. Pe terasa 
a VII-a A, secţiunea 1/1994 a fost prelungită cu 12 m spre E şi paralelă cu ea s-a deschis o altă 
secţiune tot de 12 x 2 m. Ambele au urmărit săparea, în sistem de covor, a hambarelor de acolo, 
eşalonate pe două secvenţe cronologice, ambele pe durata sec. Ip. Chr. 

Elementele constructive descoperite (dispunerea blocurilor de calcar de la baza 
construcţiilor, a stâlpilor şi a bârnelor carbonizate) au completat planul general fără însă să-l 
contureze încă în detalii. Descoperirile sunt similare cu cele anterioare: multă ceramică (mai ales 
fragmente de vase de provizii), ţigle şi olane fragmentare, cuie, un vârf de săgeată şi cereale 
carbonizate. 

Descoperirea întâmplătoare a câtorva unelte pe terasa a VIII-a A (situată sub terasa VIII cu 
marele atelier de făurire cercetatat în anii "50) a determinat începerea cercetărilor şi acolo. Pe terasă 
există un singut nivel de locuire, marcat de o construcţie fără lipitură de lut pe pereţi, incendiată, 
încă, doar parţial afectată de săpături. Descoperirile constau din ceramică şi alte câteva unelte din 
fier (sape, tesle, un topor, un dom masiv), toate databile la sfârşitul sec. I p.Chr. şi la începutul 
veacului următor. 

Pe terasa a XIV -a s-a încheiat cercetarea locuinţei cu pereţi ornamentaţi. S-a constat că ea, 
după ce fusese părăsită, a fost distrusă, de aşa manieră, încât planul nu a putut fi precizat. Pe lângă 
fragmentele de lipitură de perete ormnamentată, sunt de remarcat fragmentele unor vase ce imită 
situla celtică .şi fragmentele unei conducte de apă cu diametrul mare, aflată în imediata apropiere a 
locuinţei. 

În cetate s-a încheiat cercetarea cisternei şi a continuat cercetarea unui segment din zidul de 
S al fortificaţiei romane. La cisternă s-a constat că podeaua de lemn a acesteia şi pereţii erau 
segmentaţi în patru, pe laturile lungi. Dimensiunile ei sunt de 1 O x 7, 1 O m, marcate de cavitatea 
dreptunghiulară săpată în stânca nativă, încât cubajul ei este de calculat ţinându-se seama şi de 
grosimea pereţilor. Cum, cisterna s-a umplut în două rânduri, în ea au ajuns cele mai felurite piese: 
lupe de fier, ţigle şi olane, ceramică, un bulgăre de sticlă, un catillus de râşniţă. Prima fază de 
umplere conţine, mai ales, materiale dacice, cea de-a doua, materiale dacice şi romane. 

La zidul roman s-a continuat şi s-a încheiat o săpătură mai veche pe o lungime de 6 m. 
Cercetarea a confirmat existenţa paramentelor duble, a emplectonului cu pământ, piatră şi materiale 
dacice (ceramică, zgură de fier etc.), ca şi inexistenţa, în acest sector, a unor construcţii dacice sub 
zidul roman, cum se constatase anterior în sectorul din .vecinătate. Zidul a fost refăcut integral după 
săpătură. 

67. GRĂDIŞTEA - COSLOGENI, Jud. Călăraşi; Valeriu Sârbu, Muzeul Brăilei; Dan 
Nanu Basarab, Muzeul Judeţean Galaţi; Marian Neagu, Muzeul Dunării de Jos Călăraşi 

În cursul săpăturilor arheologice din aşezarea eponimă a culturii Coslogeni, în 1986 D. Nanu 
Basarab şi M. Neagu au descoperit şi două morminte getice: 

- M.1 - mormânt de incineraţie în urnă; 
- M.2 - mormânt de incineraţie în groapă; oasele incinerate au fost depuse deasupra şi în 

jurul unui fund de cupă grecească, cu firnis negru şi decor incizat. 
În cursul anului 1995, V. Sîrbu a întreprins două mici sondaje (63 m2), în stânga şi în dreapta 

acestei zone, identificându-se alte trei morminte: 
- M.3 - incineraţie în urnă (parţial distrus de arături); 
- M.4 - înhumaţie (Infants I); 
- M.5 - incineraţie în groapă. 
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Pe baza inventarului descoperit la uncie morminte, necropola se datează în sec. IV - III 

Deşi cercetările sunt abia la început, se pot remarca următoarele: 
- mormintele sunt rare (poate este marginea necropolei); 
- varietate de rit (incineraţie şi înhumaţie); 
- varietate rituală (morminte în urnă şi în groapă, cu şi fără ofrande). 
Din 1996 se vor întreprinde şi în zona necropolei getice, cercetări siştematice de amploare, 

dată fiind importanţa monumentului. 
Menţionăm că pe Grădiştea - Coslogeni s-au mai descoperit gropi cu „depozite" rituale de 

vase getice sau de amfore grecesti, din sec. IV - III a. Chr. şi din sec. II - I a. Chr. ca şi vestigii ce ar 
sugera şi prezenţa unei aşezări getice. 

68. HÂRŞOVA, Jud. Constanţa 

A. Teii, Dragomir Popovici. MNIR; Puiu Haşotti, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie 
Constanţa; Yannick Rialland. Bernard Randoin, Ministerul Culturii Franţa, Direcţia Patrimoniului; 
Vlad Voinea, Constantin Bem. Florin Vlad, C. Nicolae, Universitatea „Ovidius" Constanta . . 

S-a continuat săparea şanţurilor de fundaţie depistate în anul precedent şi cercetarea 
locuinţei nr. 29. De asemenea. în sectoarele I O şi 14 au fost cercetate două mici suprafeţe ce 
încadrau săpătura D. Galbenu; s-a foceput cu nivelul aparţinând locuirii cernavodene. A fost 
surprinsă şi cercetată - parţial - o platformă de locuinţă, cu structură de lemn (C.333). S-au 
descoperit, pe lângă ceramică. unelte de os, corn. piatră şi silex, cele mai multe fragmentare. S-au 
continuat cercetările pluridisciplinare. complexe. 

STUDIUL SEDIMENTELOR PRELIMINAR. M.A. Courty, URA 723 - CNRS, Franţa; 
Constantin Haită, Departamentul de Cercetări Pluridisciplinare, M.N.I.R. 

Pc baza probelor de sedimente arheologice prelevate s-a continuat studiul micromorfologic 
asupra faciesurilor sedimentare din cadrul sitului şi interpretarea lor în contextul arheologic. 

O importanţă deosebită s-a acordat studiului nivelelor ocupaţionale din interiorul locuinţelor, 
în scopul descifrării modului şi ritmului . de amenajare şi a activităţilor umane asociate utilizării 
spaţiilor de locuire. 

STUDIUL PRELIMINAR AL MATERIALULUI LITIC DESCOPERIT ÎN 
NIVELELE ENEOLITICE. Constantin Haită, Mihai Tomescu, Departamentul de Cercetări 
Pluridisciplinare, M.N.I.R. 

În cadrul acestui studiu sunt prezentate dhtele preliminare asupra principalelor categorii 
petrografice identificate în cadrul materialului litic descoperit, precum şi asupra zonelor de ocurenţă 
ale acestora şi eventualelor conexiuni faţă de sit. Datele obţinute sunt discutate cu referinţă la 
rezultatele studiilor petrografice din anii 1993 - 1994. 

SONDA.TE PALINOLOGICE ŞI SEDIMENTOLOGICE. Marie Fran~oise Diot, Centre 
National de Prehistoire. Perigueux, Franţa; Mihai Ţomescu, Constantin Haită, Departamentul de 
Cercetări Plmidisciplinare, M.N.l.R. 

Întrucât sărăcia în polen a nivelelor :i'.rheologice de la Hârşova - Tel1 nu permite 
reconstituirea paleomediului, s-a hotărât efectu·area de sondaje în sedimente naturale halocene 
susceptibile să fi conservat polenul. Studierea din punct de vedere palinologic a patru eşantioane 
prelevate dintr-un sondaj efectuat în punctul Lacului lui Ene, în noiembrie 1994, a arătat că 
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sedimentele de facies limno-telmatic prezintă un potenţial sporo-polinic încurajator. În iulie 1995 s
a continyat încercarea de reconstituire a paleomediului din regiune, prin efectuarea a încă 2 sondaje. 

In paralel, s-a testat conţinutul în fitolite al unora dintre tipurile de depuneri arheologice ale 
sitului. Întrucât rezultatul testului a fost pozitiv, s-a trecut la prelevarea de eşantioane în vederea 
studierii conţinutului de fitolite. 

. 
STUDIUL OSTEOLOGIC AL RESTURILOR DE MAMIFERE DESCOPERITE ÎN 

NIVELURILE ENEOLITICE (GUMELNIŢA A2). Dragoş Moise, Departamentul de Cercetări 
Pluridisciplinare, M.N.I.R. 

S-a continuat studiul resturilor osteologice de mamifere provenind din complexele cercetate, 
pe baza acestuia stabilindu-se repartiţia şi frecvenţa pe specii, precum şi unele detalii privind 
economia alimentară a comunităţii gumelniţene. 

STUDIUL PALEOIHTIOLOGIC PRELIMINAR. Valentin Radu, Departamentul de 
Cercetări Pluridisciplinare, M .N.I.R. 

Bogatul material ihtiologic prelevat cu precădere din zonele de deşeuri menajere a constituit 
un valoros material de studiu paleoihtiologic, evidenţiind valul important al pescuitului în cadrul 
econimiei alimentare a comunităţii gurnelniţene de la Hârşova. 

B. ,,EDIFICIU". Paul Damian, Dana Mihai, M.N .1.R.; Oana Damian, IAB 

S-a continuat cercetarea edificiului din epoca romano-bizantină; urmărindu-se stabilirea 
limitelor sale de nord-est şi vest, scop în care au fost trasate S I c şi S V. Cu această ocazie, a fost 
surprinsă întreaga limită estică a edificiului şi prin observaţiile făcute în S I c s-au putut determina 3 
faze constructive. Limita de vest a edificiului a fost surprinsă pe o distanţă mică, fiind distrusă de 
intervenţii moderne. În S V a apărut o amenajare de formă circulară, cu diametrul de 3, 15 m şi 
adâncimea de 1,50 m, din centrul căreia porneşte un puţ, cu diametrul de 1,00 m, în care s-a coborât 
până la 2,20 m. · 

Amenajarea este realizată din cărămizi şi pietre de râu şi de carieră, legate cu pământ. În 
jurul acestui zid, pământul apare înroşit, pe o porţiune de 0,15 - 0,20 m. În partea de sud a 
amenajării se găseşte o intrare, cu lăţimea de I, 10 m, peste care era aşezată o lespede din piatră, de 
formă paralelipipedică, cu dimensiunile de 0,58 x 0,58 x 0,25 m; în zona intrării s-a descoperit 
multă arsură. Stabilirea rolului acestei amenajări, obiectiv al unei campanii viitoare, este 
determinată pentru lămurirea destinaţiei întregului edificiu. Totodată, s-a continuat cercetarea 
canalului descoperit în campaniile anterioare în S 111, canal care cotea spre vest, dincolo de limita 
sudică a edificiului, traseul său, cu orientarea E-V, fiind surprins pe o lungime de 8,60 m. În această 
campanie s-au făcut observaţii asupra a două ziduri anterioare edificiului, unul orientat aproximativ 
E-V, celălalt S-N, din care se păstrează, din păcate, doar prima asiză din fundaţie, cu o lăţime de 
2,50 m, construite din piatră de râu şi de carieră, legate cu mortar. De obicei, parametrele sunt 
construite din pietre de dimensiuni mari, unele chiar foarte mari, iar emplectonul este format din 
pietre de dimensiuni mici şi foarte mici, legate cu mortar. Un reper important pentru datarea acestor 
ziduri îl reprezintă o groapă de formă ovală neregulată, surprinsă în S IV, c.3, ce conţine materiale 
ceramice romane timpurii în asociere cu fragmente ceramice de factură getică lucrate cu mâna, care 
se datează cel mai târziu la începutul sec. II. Această groapă a fost secţionată de unul dintre zidurile 
amintite. 

Aceste observaţii, la care se adaugă faptul cu edificiul a fost ridicat deasupra acestor ziduri, 
ne determină să considerăm că ele nu puteau fi construite decât în intervalul sec. II - III. Stabilirea 
traseului şi destinaţiei celor două ziduri va constitui obiectivul unei campanii viitoare. Materialul 
arheologic descoperit este în general sărac, reprezentat de fragmente ceramice şi provenind de la 
vase din sticlă, precum şi de monede, printre care şi un mic tezaur compus din 14 piese. În ceea ce 
priveşte nivelele post romane, surprinse anterior, precizăm că în această campanie au fost 
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descoperite câteva gropi menajere, aparţinând epocii medievale târzii, gropi în umplutura cărora s
au găsit un inel din bronz, mărgele şi fragmente ceramice. 

C. ,,CETATE". Panait I Panait, Universitatea „Ovidius" Constanţa; Adrian Rădulescu, 
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa; Aristide Ştefănescu, Muzeul Cotroceni; 
Daniel Flaut, Constantin Nicolae, Gabriel Talmaţchi, studenţi, Universitatea „Ovidius" Constanţa; 
Costel Chiriac, Institutul de Arheologie Iaşi 

Lucrările s-au efectuat în trei sectoare (secţiunea S I; secţiunea S II şi amenajare taluz est) 
cercetându-se vestigii din epocile romană şi medievală. 

I. CETATEA ROMANĂ, Costel Chiriac, Institutul de Arheologie Iaşi, Constantin Nicolae 
şi Gabriel Talmaţchi, Universitatea „Ovidius" Constanţa. 

Campania a avut ca scop continuarea observaţiilor stratigrafice şi planimetrice începute în 
1993 şi 1994. 

În secţiunea S I (nord - sud) am procedat la desfacerea treptată a nivelurilor romane din sec. 
III - IV, în special în jumătatea sudică a şanţului. Am constatat, ca şi în 1994, că, sub aceste niveluri 
romane care, în parte, sunt nederanjate de cele medievale timpurii (sec. X - XI) se află un strat 
superficial de nivelare aşezat direct peste depresiunile şi asperităţile stâncii calcaroase pe care a fost 
ridicată cetatea Carsium. În acest strat de umplutură, de sub nivelul de secol III p. Chr., am constatat 
prezenţa unui abundent material arheologic fragmentar datând din secolele I - II, cum ar fi: terra 
sigillata, boluri de sticlă cu coaste (lsings, 3), monede romane de bronz de la împăraţi din secolul I 
şi circa 20 de fragmente de ţigle romane purtând ştampilele a trei unităţi militare (LEGIO I 
ITALICA, ALA GALLORUM FLAVIANA şi CLASSIS FLAVIA MOESICA). Prin desfiinţarea 
nivelurilor din secolele III - IV p. Chr. am recuperat un material ceramic variat, ca şi un mare număr 
de piese mărunte de vestimentaţie şi harnaşament. Amintim descoperirea, cu acelaşi prilej, a unui 
mic depozit monetar de bronz. carL'. ~c pare că datează din a doua jumătate a secolului III p. Chr. În 
jumătatea nordică a lui S I am continuat degajarea unor ziduri aparţinând unui edificiu de mari 
dimensiuni, cu absidă. pc care îl bănuim a fi fundatia unei basilici crestine. Conform observaţiilor 
stratigrafice şanţurile de fundaţie ak acL·~tui monument penetrează nivelurile din secolele III - IV şi 
se opresc direct pe stânca „vie". cu priml'le asize de cărămidă şi mortar (vezi planul alăturat). Din 
pavimentul distrus în cea mai marc parte al clădirii. am recuperat câteva fragmente de cărămizi cu 
stratigrafii reprezentând hexagoane şi alte semne. Se impune degajarea imediată a acestui 
monument interesant în viitoarele campanii. În secţiunea S II, continuând adâncirea sub locuinţele 
de suprafaţă din secolele X - XI şi ele mult afectate de construcţiile epocii medievale sau ale celei 
moderne, am surprins unele porţiuni cu resturi de locuire din epoca romană dar total rupte de un 
context stratigrafi9 unitar. Acest lucru ne-a condus la constatarea că suprafaţa actuală a ceea ce 
numim Cetate (ansamblul de ziduri dispus pe trei perimetre) a fost foarte bulversată de intervenţii 
constructive sau demantelări succesive care, cu greu mai permit surprinderea unei situaţii 

stratigrafice clare: Un câştig al campaniei din 1995 considerăm că este oferit de miaritia mater.i.ill..WJJ.i 
de epocă romană timpurie (sec. I - II) care, deşi nu a fost descoperit „in situ". este foarte grăitor 
pentru începuturile fortificaţiei de la Carsium, ca şi pentru limesul dobrogean în ;rnsamblu. 

II. FORTIFICATIA MEDIEVALĂ. Panait I Panait, Universitatea „Ovidius" Constanţa; 
Adrian Rădulescu, Muzeul de lstrn :e Naţională şi Arheologie Constanţa; Aristide Ştefănescu, 
Muzeul Cotroceni: Daniel Flaut. Com.rantin Nicolae. Gabriel Talmaţchi, studenţi, Universitatea 
„Ovidius· · Constanţa 

În secţiunea S li au continuat investigaţiile pentru cunoaşterea stratigrafiei arheologice a 
monumentului (S II. perpendicular pe S I. 87 ,5 x 2,50 m) . Şi de această dată, a reieşit insuficienta 
abordare a investigaţiilor mai vechi dar şi efectele dezastruoase ale unor escavaţii de mari proporţii. 
Cert este faptul că. din fazele de început şi până târziu în sec. XVIII, zona centrală a cetăţii a 
cunoscut o permanentă aglomerare de construcţii, de regulă făcute din bolovani de piatră. S-,1u 

57 

https://biblioteca-digitala.ro



descoperit şi resturi de locuinţe săpate în pământ, cuptoare. vetre, gropi de provizii. ş.a. Vestigiile 
medievale se află antrenate într-un strat cenuşiu-deschis, care arnperă un pământ galben purtat într
un strat pe o mare suprafaţă, provenit de la şanţul de fundaţie al unei mari construcţii. Sub acest strat 
se găseşte un nivel romano-bizantin. 

Săpătura campaniei 1995 în S II s-a oprit la cota de -0.50 m urmând să fie preluată de 
cercetătorii fazelor de început ale cetăţii Carsium. 

Amenajarea taluz-est este efectul săpării accesului la casa lui P. Munteanu. plasată la poalele 
mameleonului pe care se găseşte cetatea. Arheologic s-a regularizat profilul adâncimii gospodăreşti. 
care depăşeşte lungimea de I 00 m. obţinându-se o situaţie clară privind formarea acestei membrane 
la cca. 50 m de curtina răsăriteană a fortăreţei. S-a atins cota stâncii de susţinere reieşind că toată 
depunerea groasă de 2.5 m este efectul evacuărilor din cetate. 

În perioada romano-bizantină şi feudală-timpurie porţiunea aceasta era ocupată. probabil 
vremelnic. de locuinţe. unele dotate cu pietrar, gropi de cereale, cuptoare, ş.a. 

Campania 1995 a permis cercetarea unui grup de trei cuptoare, dintre care unul de pâine şi 
două pentru ars ceramică. toate aglomerate pe 5 1112• Cel mai timpuriu a fost cuptorul de pâine CJ 
amenajat direct pe stâncă. El avea diametrul de 0,60 m, cu bolta păstrată la cota de 0,28 m faţă de 
vatră. Pereţii erau slab arşi în timp ce pe vatră se mai găseau cărbuni şi cenuşă. Materialul ceramic 
surprins indică faza romano-bizantină. Nu s-a putut preciza dacă este o instalaţie în interiorul unei 
locuinţe sau un cuptor de sine stătător. 

Cuptoarele I şi 2 (Cl şi C2) sunt în mod cert cuptoare de olar. Mai vechi este C2 a cărui 
cameră de foc se afundă tot la nivelul stâncii în timp ce camera de ardere a fost amenajată într-un 
pământ cenuşiu. rulat. Camera de coacere măsoară diametrul de 0,95 m. fiind circulară. Legătura 
între cele două camere se făcea prin patru tuburi vertic.ile. bine arse. de formă tronconică, partea 
superioară fiind mai deschisă. Aceste cotloane au adâncimi de 0,23 - 0.52 m, în funcţie de porţiunea 
de contact cu bolta camerei de foc. Reglarea aerului cald se obţinea prin astuparea celor patru guri 
cu cioburi mari de vase borcan, cărămizi sau pietre. C2 a fost mai puţin folosit. cedând probabil 
pereţii camerei de sus amenajaţi în pământul afânat. C l a fost construit la cca. 0,50 m nord de C2 
dar la cotă superioară faţă de stâncă. Aici camera de foc nu se mai susţine pc stâncă ci pe un pămf111t 
cenuşiu dens în care s-a săpat întreaga parte inferioară a instalaţiei. Era o cameră cu boltă mult 
aplatizată din care porneau de asemenea. cotloanele de legătură cu camera de ardere. La CI nu s-a 
mai păstrat decât unul din aceste veritabile tuburi în pereţii pietrificaţi. dar în mod sigur au fost în 
total patru. Camera de punere a recipientelor are o formă de clopot cu partea inferioară mai largă, 
pereţii strângându-se către extrema de sus. 

Interesant este faptul că pereţii camerei respective au fost placaţi cu bucăţi mici de legule 
puse pe orizontală şi lipite cu pământ. Se păstrau urmele degetelor care au întins lipitura de jos în 
sus. În cuptor se aflau câteva cărămizi. fragmente ceramice. bucăţi de legule. Pereţii cuptorului au 
fost puternic arşi, lutul ce separa cele două camere fiind de asemenea înroşit. Gura cuptorului era 
spre panta mameleonului. Cele două cuptoare (CI şi C2) aparţin aceleiaşi etape de locuire, 
plasându-se în funcţie de ceramica păstrată in situ în sec. XI - XII. 

69. HISTRIA. Jud. Constanţa; Petre Alexandrescu. Alexandru Suceveanu. JAB 

Sector „CUPTOARE". Mircea Angelescu. JAB; Pierre Dupont. C.N.R.S. Lyon 

S-a continuat studiul traseului zidurilor de incintă de pc platoul din vestul cetăţii. Rezultatele 
campaniilor anterioare. dar mai ales ale celei din 1994, se cereau confirmate şi impuneau silldierea 
lor sistematică. Concret, campania 1995 a constat în obţinerea unui profil stratigrafic continuu 
pornind de la cuptorul F2 (la est) şi până la strada exterioară zidului de incintă arhaic identificat aici 
de d-na. M. Coja (la vest). Profilul astfel obţinut arc o lungime de cca. 18 m, coborând până la 
nivelul 3,40 m. Dificultatea majoră a constat în faptul că a trebuit înlăturată o mare cantitate de 
pământ depus în vechia secţiune SG. De asemenea, acest profil a permis punerea în evidenţă a 
relaţiilor stratigrafice dintre principalele structuri: un zid din blocuri de calcar ( l x 0,8 x 0,20 m), 
strada interioară corespunzătoare nivelului acestui zid, traseul zidului arhaic de incintă. Rezultatele 
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obţinute ne permit sii datăm cel mai vechi nivel de locuire arhaică în cel de al doilea sfert al sec. VI 
it~Clu. Situaţia stratigrafică ulterioară acestui moment este destul de complexă datorită succesivelor 
amenajări ale terenului care s-au concretizat în trei gropi succesive, cu limite diferite. Gropile au 
fost umplute succesiv cu diferite materiale (argilă, argilă şi bucăţi de calcar). Mai trebuie menţionată 
~i apariţia unui zid din piatră de ~ist verde, care poate fi interpretat ca fiind parametrul interior al 
fundaţiei zidului de incintă arhaic. Groapa care i-a distrus parametrul exterior şi emplectonul a fost 
apoi umplută cu lut amestecat cu hucăţi mici de calcar, rezultând astfel o structură deosebit de 
solidă. 

Extinderea în suprafaţf1 a acestei săpături ne va oferi şi răspunsul la întrebarea dacă nu 
cumva avem de-a face cu un ~anţ sau o altă structură de apărare. La rândul ei, această groapă este 
distrusf1 în epoca elenistică de o altă groapă. care a fost umplută cu nisip. Pe aceasta este aşezată 
fundaţia zidului elenistic din blocuri rectangulare de calcar, căreia îi corespunde nivelul de utilizare 
a unei străzi interioare. păstratf1 pc o lăţime de cca. 3.60 m . Materialul ceramic recoltat (fragmente şi 
~tampilc de amfore). ne-a permis datarea acestui nivel în sec. IV a.Chr. Spre vest, strada este 
deranjată de o groapă care arc cca. 2.80 m lărgime (în partea superioară) şi cca. 1,60 m adâncime şi 
care este în legătură cu momentul de utilizare a marelui cuptor elenistic (F2) din imediata sa 
apropiere. Spre vest secţiunea va fi continuată anul următor în vederea verificării existenţei şi a 
traseului străzii exterioare zidului de incintă arhaic. Marea cantitate de pământ ce trebuie deplasată 
(pro\'cnitf1 din vechile săpături) nu ne-a permis realizarea acestui obiectiv în acest an. Tot în această 
campanie s-a efectuat ~i o curăţare a unei alte vechi săpături, rămasă nepublicată (XV I). 
susceptibilă a ne ajuu în clarificarea situaţiei stratigrafice din perimetrul incintei arhaice. Profilul de 
nord al acestei secţiuni prezintă uncie similitudini cu cel din SG (groapa umplută cu nisip, strada 
interioară corespunzf1toarc) dar ~i unele diferenţe (strada interioară este aici mult mai bine păstrată 
datorită inexistentei cupto~1relor). De asemenea, acest profil a permis punerea în evidenţă foarte 
clară a unui masiv de chirpic ars (cu o lăţime de cca. 3,80 m) care corespunde traseului presupus al 
zidului de incintă arhaic. Campania din 1995 a permis noi precizări privind zidul arhaic de incintă, 
atât în privinţa traseului, dit ~i a manierei de construcţie. Pe de altă parte, a adus noi date despre 
zidul care a înconjurat „platoul" în epoca elenistică, urmând, probabil, traseul zidului arhaic. 

S~J:tOJ X, Catrinei Domăneanţu. IAB 

Sectorul X se allă în partea de nord a platoului de vest al cetăţii. Principalele obiective ale 
cercetării în această zonă sunt: 

- lămurirea unor probleme de urbanism ale Histriei elenistice în directă legătură cu reţeaua 
de temelii olhicnc descoperite; 

- valorificarea unor săpături efectuate în anii · 50 - '60 şi rămase nepublicate. 
Ca urmare săpătura a fost amplasată între două sondaje mai vechi, unul început de soţii 

Lambrino ~i continuat în anii 1949 - 1950 ~i altul efectuat de Suzana Dimitriu în anii 1966 - 1968. 
Întreaga suprafaţă a fost caroiată în casete de 4 x 4 m, cercetarea lor efectuându-se progresiv, în 
funcţie de fondurile afectate. 

Rezultatele obţinute în campania din 1995 sunt următoarele: 
S-a început prin a se controla dacă ceea cc descoperisem în anul 1994 în casetele M, N, O 

era într-adevăr una din străzile principale ale cetăţii. care traversa platoul de la vest la est, fiind 
foarte clar vizibilă pe o fotografie aeriană din anul 1968. 

Verificarea a certificat această ipoteză. Strada, lată de aproximativ 12 m (noi nu-i cunoaştem 
deocamdată decât latura de sud, cca de nord aflându-se sub un profil) este pavată cu pietre şi cu 
fragmente ceramice în majoritate pansc şi funduri de amfore . Cele mai recente elemente de datare 
sunt din sec. li a.Chr„ dar pentru a-i stabili cronologia cu exactitate va fi necesară efectuarea unei 
secţiuni în stradă, ~tiut fiind că multe din străzile principale ale Histriei au fost croite încă din epoca 
arhaică. De asemenea, va fi necesar ca în anii următori să-i identificăm traseul în teren, făcând 
câteva sondaje pc direcţia sa la est ~i la vest de săpătura noastră. 

În afară de această verificare am început cercetarea în alte trei noi casete (T, U, V), aflate la 
est de săpătura Suzanei Dimitriu. pentru a dezveli în suprafaţă dărâmătura masivă de stroterc, 
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kalyptere şi chirpici, care se vedea încă de anul trecut în profilul de răsărit al sus-numitei săpături. 
Ea pare să aparţină unei construcţii de mari dimensiuni, care a folosit ca fundaţii temelii albiene. 

Sector „BASILICA EPISCOPALĂ". Alexandru Suceveanu, IAB; Crişan Muşeţeanu , 
MNIR; Octavian Bounegru, Universitatea Iaşi 

Săpăturile arheologice de la bazilica episcopală au continuat în 1995 prin cercetarea anexei 
de sud şi a exteriorului din sudul bazilicii. Astfel, anexa, datând sigur din al doilea moment de 
existenţă al bazilicii (IVB - a doua jumătate a secolului VI), pare să aibă, ca şi anexa de la nord, o 
fază anterioară (IV A - prima jumătate a secolului VI), mai mică. Nivelul următor (V A - începutul 
secolului VII) nu a fost surprins în anexa de la sud, dovadă că şi această anexă (ca dealtfel şi centrul 
bazilicii) încetase să mai funcţioneze acum (cum se va fi întâmplat în narthex). Ultimul nivel (VB -
secolul VII) este prezent şi aici , zidul tle sud al anexei funcţionând şi în acest moment. 

În zona din sudul bazilicii am identificat stratigrafia completă a monumentului (IV A-B, V A
B), ca de altfel , în toate zonele din afara bazilicii. De notat zidul flexat de la sud, care pare să fi 
servit ca un zid de protecţie a bazilicii . 

În această campanie, pe lângă cele trei morminte identificate anul trecut, s-au mai descoperit 
alte patru morminte (dintre care un cenotaf şi unul de copil), toate aparţinând unei necropole 
bazilicale al cărui specific va trebui elucidat de cercetările viitoare. 

Sector „DOMUS". Octavian Bounegru, Universitatea Iaşi; Virgil Lungu, Muzeul de Istorie 
Naţională şi Arheologie Constanţa 

Obiectivul principal al cercetărilor a fost degajarea jumătăţii de vest a edificiului situat în 
unul din cele patru unghiuri ale intersecţiei din acest sector. Este vorba de o villa urbana datată în 
secolul VI, care are două faze de funcţionare: prima şi cea de-a doua jumătate a acestui secol. Din 
cercetările efectuate rezultă că planimetria acestui edificiu este diferită faţă de cea a celorlalte trei 
villre din acest sector. În timp ce planul acestora din urmă este organizat în jurul unei curţi 
interioare, edificiul pe care îl cercetăm prezintă o altă structură planimetrică, ceea ce ar indica, 
eventual, o destinaţie diferită, asupra căreia nu ne putem încă pronunţa. 

Sector „ZONA SACRA". Alexandru Avram, Monica Mărgineanu-Cârstoiu, IAB 

Cercetările efectuate în cartierul de locuinţe de epocă romană situat la sud de zona deja 
cercetată a templului Afroditei şi-au propus două obiective: 

1) demontarea străzii II (sec. VI) situate în partea de est a zonei cercetate, pentru a degaja 
astfel monumentele mai timpurii acoperite în urma prefacerii urbanistice din epoca Anastasiu -
Iustinian; 

2) cercetarea monumentului L (probabil altar), descoperit în 1993. 
1) La demontare s-a constatat că strada II se prezintă sub forma unei umpluturi de pământ 

brun amestecat cu lut şi având în compoziţie urme de mortar şi var. Materialul ceramic este 
amestecat (fragmente de kantharos attici, ceramică elenistică atipică, toarte de amfore pseudo-Cos, 
fragmente de boluri pergameniene şi de boluri şi platouri databile în sec. II - III, dar şi ceramică 
târzie, inclusiv fragmente de amfore cu striuri). Materialele cele mai recente sunt două opaiţe din 
sec. VI conservate aproape în întregime ( dintre care, unul ar putea fi atribuit chiar celei de a doua 
jumătăti a veaculului) şi două monede de la Iustinian, respectiv Iustin al II-lea. 

'În raport cu încăperea AS a locuinţei databile în sec. VI şi situate la est de această stradă, s-a 
confirmat stratigrafia stabilită în 1994: la nivelul fazei iniţiale a străzii (prima jumătate a sec. VI; 
momentul IV a) se situează pragul originar al intrării în încăperea AS, în vreme ce bordura celei de a 
doua faze a străzii (a doua jumătate a sec. VI; momentul IV b) corespunde unui moment de 
supraînălţare a pragului respectivei încăperi. Cu aceeaşi ocazie s-a constatat că în faza iniţială a 
străzii, la nivelul bordurii dinspre est a străzii, era amenajat un bazin pentru uz casnic, compus din 
blocuri de calcar fasonate, legate cu mortar. În interior, unele blocuri prezintă urme vizibile de 
tencuială. Fundul bazinului este amenajat din dale de calcar şi şist legate parţial cu mortar. Acest 
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bazin a fost dezafectat în faza a doua de funcţionare a străzii II (momentul IV b ), întrucât peste el 
era amplasată o dală masivă de calcar, a c.ărei faţă superioară indică nivelul de călcare al străzii din 
faza sa târzie. În ultimul moment de funcţionare a primei faze a străzii II, între insula de la vest de 
aceasta şi bazin se amplasase un zid cu scopul de a „gâtui" strada; accesul nu mai era permis decât 
printr-un spaţiu între extremitatea estică a acestui zid şi bazin. 

La rândul său, bazinul se aşează direct pe un zid masiv de pietre legate cu mortar. Este vorba 
de temelia zidului surprins, pe alt tronson şi tot la nivelul fundaţiei, în 1993 cu ocazia sondajului 
întreprins în stradă. S-a constatat că din acest zid porneşte spre est absida surprinsă parţial în 1994 
în încăperea A8. Se conturează astfel un edificiu cu absidă (bazilică ?) orientat aproximativ spre 
nord, compus dintr-o singură navă. Latura sa estică pare să fie indicată de zidul adosat incintei târzii 
surprins în sondajul b din 1992-1993. Despre cronologia absolută a acestui edificiu nu se pot avansa 
deocamdată prea multe ipoteze. Fapt este că, datorită decapărilor prilejuite de prefacerile urbanistice 
din sec. VI, ruinele acestui edificiu au fost rase intenţionat până la nivelul fundaţiei, astfel că nivelul 
de călcare originar şi, eventual, altele care îi vor fi urmat în diverse faze au dispărut. Cu toate 
acestea, în încăperea A8 de la est de strada II, în interiorul edificiului absidat, fusese surprins în 
1994 un nivel de călcare cu urme de pavaj. Dacă acesta este într-adevăr nederanjat - fapt ce va fi 
cercetat în campania următoare - este posibil să se obţină date suplimentare cu privire la poziţia 
cronologică a acestui edificiu. 

2) Monumentul notat L este situat la sud de templul Afroditei şi a fost surprins în urma 
degajării edificiilor de epocă romană târzie care l-au suprapus (insula dintre str. I şi II, în dreptul 
încăperilor A5 şi A6). Prin demontarea câtorva martori lăsaţi în 1994 am atins peste tot nivelul I b 
(prima jumătate a sec. II p. Chr.), pe care se aşează locuinţa romană timpurie cercetată în 1992 -
1994. O dată în plus s-a dovedit că monumentul L este anterior acestui moment, el fiind, alături de 
un monument similar descoperit în 1993 (notat K), cea mai veche amenajare constructivă din 
ansamblul care a suprapus zona sacră după distrugerea sa de la mijlocul sec. I a. Chr. Monumentul 
L se datează ÎIJ. sec. I p. Chr. (momentul I a) şi prezintă două faze, bine puse în evidenţă de câte un 
pavaj. Spre vest ambele pavaje sunt secţionate de două gropi: a (care porneşte din nivelul I b 
amenajat cu ocazia construirii casei romane timpurii) şi b, care porneşte de la nivelul străzii I (sec. 
VI, momentul IV a). Aceleaşi gropi au cauzat şi distrugerea laturii de vest a monumentului. În 
zidurile din componenţa edificiilor mai târzii am descoperit numeroase spolii ce se aflaseră iniţial în 
componenţa monumentului L. Pe latura de vest nu s-a păstrat decât primul rând de blocuri, iar 
acestea uşor deplasate faţă de traseul originar. Majoritatea blocurilor prezintă urme de arsură. Multe 
din ele provin de la monumente sacre greceşti, unul dintre ele probabil din componenţa templului 
Afroditei (faza a III-a, epoca elenistică). 

Prin adâncirea săpăturii în zona de la sud de monumentul L am stabilit că stratul de sub 
nivelul de călcare al fazei de construcţie a monumentului L se prezintă sub forma unei umpluturi 
având în compoziţie materialul relativ unitar din punct de vedere cronologic (,,terra sigillata" foarte 
timpurie, inclusiv un fragment de kantharos pergamenian din epoca lui Augustus). Săpăturile 
viitoare urmează să stabilească dacă acest monument, evident refăcut în grabă, cu mijloace modeste, 
prezintă o fază mai veche, anterioară distrugerii zonei sacre. 

70. ICLOD, Jud. Cluj; Gheorghe Lazarovici, Zoia Maxim, Mihai Meşter, Muzeul Naţional 
de Istorie a Transilvaniei Cluj Napoca 

Au fost reluate săpăturile sistematice în interiorul aşezării. Pentru rezolvarea acesteia s-au 
continuat prospectările magnetometrice cu o echipă formată din Marian Cornel şi Adrian Alicu, prin 
măsurarea rezistivităţii (MARIAN - ALICU 1994; 1994a). 

Au fost deschise 4 secţiuni cu dimensiunile de 20 x 2 m. 
Stratigrafia. Straturile de cultură din zona centrală a săpăturii, mai subţiri, au următoarea 

succesiune: O - 0,20 m sol agricol, humus recent, negru-brun; 0,20 - 0,40/45 m strat negru amestecat 
cu puţine materiale neolitice de fază Iclod 1/11; 0,45 - 0,50/0,60 m strat negru-brun, discontinuu, cu 
materiale de fază lclod 1/11 şi I. 
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În sectiuni au fost descoperilL' 3 honkie. I O gropi şi 3 morminte. Cele mai importante 
ohiectin.: în 11>11a CL'ntral(t a staţiunii estc înst1 descoperirea unor zone sacn: . Este vorha de mai multe 
depuneri rituale de ohieL·tc. morminte. oase uniane. ohiecte de inventar. Deocamdată toate 
semnificaţiile . L"U t1>ate detaliile 11e scap;-1. 

Descopcrin:a unei gropi de cult cu pies.e uria~L·: a unui topor. sceptrul de piatră. oasele arse. 
\'asele întregi s;1u sparte ritual. imitaţia de topm sau sceptru dintr-1> rnc;1 friahilă. nefuncţională. 

11L'Utilizabiltt 11L' duce rn ~f111dul la o Llepu11L'rL· rituaL,. FÎL'C;trL' din piesele asociate în groapă arc 
semnificaţia ci. Vasul spart în care erau rL'sturi Lk llase ;1rsL' . 11L'stL' care au fost depuse topoarele şi 

scL·ptrele se alb d1iar J1L' fundul ~rnpii . lkpunLTL'a unor, ;1sL' 111;1ri răsturnatc aratt1 c:1 în acestea nu 
au fot depuse lid1ide sau produse L·arL' <1 n1r~;-1. altkl ;1r fi f1>st ak·ast1 po1iţia 111>rmaL1. Aceleaşi 
semnificaţii cultiCL' k ;1u LksCllJ1L'ririk din ,prL· ,·L·st Lk ~rllapă (pt11ţ1 de schektL' umanL·. ,asL' întrL·~i. 
i n Yen tare <le morn1;în1. oasL' li m:1nL' dis p:1r:1IL' . llasL' Lk ani ma kl . 

Din săpături au ap:-1ru1 lll1L' k m:1tL·riak Lk import L"L' rl'fkct;-1 ll sinted klod-PctrL'sti precum 
~i uncie clemente de ori~inL' sud-L·st tr:1nsilq11;-1 din :1sJ1L'L·tul prL'L·uculL'nian tr;1nsil\'an. apărut în 
mediu Pctrcşti. klod. sau în sinlL'IL'k klod-l'L·trL·~ti. 

lntcrprct;1m dcscopL·rirca de la klod (.!.;,mapa 1)~) ca un hothws Lk intL'mL'iLTL'. lk altkl. .ţcnip, 
cu depuneri de cult ( huthrns) sunt Lkstul de 11t1111eroaSL' fiind desco11LTite în staţiuni sanctuare s;1u 
locuri speciale. Aceste apariţii se leagă de k1wnJL'nL' de mi~r:qie şi difu;iunL' definite de noi ca slll"til 
Vin\ca C format din mai m:Iite etape de 111i~r;qiL· sudict1. knumcnc de retardare . ,intc1;-1 ~i naslLTL'a 
unor culturi noi. 

71. IEDERA. Jud. l);îmhm i\a : \ I i!Jai DiarnnL·srn. student. Uni, L'rsitatca .. Valachia". 
T:trgoviştc 

Au început cercetările sistematice în punctul .. Cetăţuia" situat la 4 km nord-est de satul 
Iedera. unde. pe un bot de deal. orientat :\!V-SE. s-a semnalat existenţa unui obiectiv arheologic. 
Acesta a fost menţionat. încă din secolul trecut. în „Răspuns la Chestionarul arheologic". întocmit 
de Alexandru Odobescu. În anul 1934 Dumitru Bcrciu a realizat sondaje arheologice în mai multe 
puncte din judeţul Dâmboviţa. printre ele numărf111du-se şi Iedera. unde a constatat existenţa unei 
aşezări geto-dacice fortificate. Prin anii 1960 Nicolae Simache, pe atunci directorul Muzeului 
Regional Ploieşti. face câteva sondaje în acest sit. rezultatele cercetărilor sale rămânând 

necunoscute. Nu cunoaştem nici observaţiile făcute după sondajele ulterioare efectuate de Rodica 
Tânjală, cercetător la Muzeul judeţean Dâmboviţa, în acel moment. Ca urmare a repetatelor sondaje 
platoul este plin de gropi şi şanţuri. cercetarea lui sistematică făcându-se, din această cauză, cu 
multă greutate. În plus, aşezarea situată în zona pe.troliferă, a fost afectată şi de bombardamentele 
aviaţiei americane din cel de-al doilea război mondial. Obiectivul este amintit şi de Hadrian 
Daicoviciu în lucrarea „Dacia de la Burcbista la cucerirea romană" (Cluj, Ed. Dacia, 1972) unde, în 
paginile 62 - 63, vorbeşte despre o tetradrahmă thasiană descoperită la Iedera (în lucrare. Ederile). 

Între timp, materiale arheologice. în principal ceramică, au fost semnalate de localnici şi, 
mai ales, de elevii care au organizat drumeţii în această zonă, motive în plus ce au determinat 
declanşarea unei campanii de săpături sistematice în vara anului 1995. 

Platoul pe care se găseşte aşezarea arc o suprafaţă de cca. 3 ha, de formă alungită, fiincl situat 
pe un bot de deal orientat NV-SE. în prezent împădurit. El este apărat natural spre nord-vest şi est 
de abrupturile văilor Ruda, Cetăţeaua Mare şi Cetăţeaua Mică. Latura de sud se presupune că a fost 
apărată de un val şi şanţ de apărare. Această înălţime dominantă din zonă, străjuia drumul de acces 
între Valea Ialomiţei şi Valea Prahovei, de-a lungul pârâului Ruda. 

Au fost practicate şase secţiuni, în diferite zone ale platoului, între care, un interes special, a 
fost acordat secţiunii II (S II), amplasată transversal pe drumul de acces către platou, chiar pe 
marginea platoului, putându-se individualiza valul de pământ, o zonă cu arsură compactă în spatele 
acestuia, precum şi foarte multă arsură de-a lungul secţiunii. Secţiunea IV a oferit cel mai bogat 
material ceramic. Aici s-a constatat existenţa unei amenajări (terasări) pe panta uneia din cele două 
înălţimi ale platoului. S-au sesizat două nivele de locuire, lucru evidenţiat şi de fragmentele 
ceramice recuperate. 
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Secţiunea VI, .a atras atenţia printr-o amenajare intenţionată pe suprafaţa unei vetre. Aici, din 
fragmente ceramice ale unor vase de provizii s-a amenajat o zonă ovoidală în care s-au observat 
oase calcinate. Timpul redus afectat cercetării ne-a determinat să conservăm acest obiectiv pentru a
l putea cerceta în amănunt într-o companie viitoare. Celălalte trei secţiuni deschise nu au prezentat 
elemente spectaculoase. S I a fost amplasată pentru a verifica dacă în locul cel mai înalt al platoului 
a funcţionat un punct de observaţie, lucru ce nu s-a confirmat. S III a fost decât trasată, iar S V s-a 
amplasat paralel cu săpătura lui N. Simache pentru o verificare. Nici ace~stă secţiune nu a fumizat 
prea mult material arheologic cu excepţia unei porţiuni unde s-a descoperit o aglomerare de 
fragmente de ceramică, lucrată la roată, însoţite de resturi osteologice de erbivore. Analizând pe 
ansamblu materialul arheologic recuperat în urma acestei companii putem spune că predomină 
ceramica modelată cu mâna. Din materialul recuperat nu lipseşte nici ceramica de import. A mai 
fost recuperat şi un fragment al unei râşniţe şi o monedă într-o avansată stare de degradare, 
încadrată, după determinarea făcută de E. Oberlănder în gcupa Vârteju - Bucureşti. 

72. IENISALA (ENISALA), Jud. Tulcea; Raluca Iosipescu, Sergiu Iosipescu, Centrul de 
proiectare pentru patrimoniu cultural naţional 

Proiectele de consolidare şi restaurare ale monumentului arheologic elaborate în 1966, 1974 
- 1976, actualizate în 1990 - 1991 se impun însă a fi modificate în lumina cercetărilor arheologice, 
de parament şi castelologie, reluate în 1991 şi continuate în campanii anuale. 

Pe temeiul acestor cercetări, coroborate cu acelea geologice (A. Baltreş şi colaboratorii, în 
1991 - 1992) s-a putut stabili rolul de reşedinţă seniorală al principalului turn al castelului, situat în 
dreapta porţii principale. Relevarea zidului median de la primul cat al turnului creează o încăpere a 
cărei menire de depozit de grâne a fost dovedită atât de dublarea cu cărămidă şi îngrijita tencuire a 
pardoselii şi pereţilor cât şi de descoperirea in situ a unor grâne carbonizate. Întregul proiect de 
restaurare trebuie asfel modificat în funcţie de destinaţia turnului şi urmele nou descoperite de 
ferestre şi podele; de asemenea, eşafodajul de scări şi podeţe propus pentru accesul la diferite caturi 
trebuie simplificat ţinând seama şi de faptul că, nu toate urmele din zidărie aparţin unor grinzi de 
susţinere, ci, măcar în parte. schelei constructorilor castelului ce se înălţa odată cu acesta. 
Descoperirea, în partea de sus a emplectonului, ambelor glafuri ale porţii principale a lăcaşurilor 
unor masive grinzi de lemn dă o altă dimensiune golului şi necesită şi aici modificarea proiectului 
uşii, în sensul unei plăci masive, ferecate. în care era amenajată o deschidere mai mică, cu uşa într
un singur canat. Partea superioară a curtinei porţii avea - după cercetările de parament şi studiul 
comparativ un machicoulis de mari dimensiuni (,,meurtriere") a cărui restaurare impune un nou 
detaliu de proiectare. 

La al patrulea turn al castelului, păstrat în parte până la nivelul primului cat, cercetările 
arheologice au scos la iveală modalitatea podeluirii, la primul şi al doilea cal, aici în funcţie de 
păstrarea încă în zidărie a unei ambrazuri şi, pe temeiul studiului de parament a existenţei unei 
terase peste bolta celei de-al doilea cal. Studiul de parament a dovedit şi amenajarea unei poteme în 
curtina castelului de la est de acest turn, în emplectonul rupturii zidului de aici distingându-se 
golurile grinzii de asigurare a porţii. 

Săpăturile din anii 1993 -1994 au evidenţiat şi fundaţiile curtinei vestice a castelului. 
Releveele sale coroborate cu analiza de arhitectură militară postulează posibilitatea existenţei pe 
această curtină a încă unui contrafort. Prezenţa sa era cerută atât de necesităţi de flancare - de ritmul 
turnurilor şi contraforturilor - cât şi de condiţiile de stabilitate ale construcţiei. 

În sfârşit, cercetările arheologice în curs au dus atât la revelaţia descoperirii unor fundaţii ale 
clădirilor din piaţa castelului - acolo unde vechile investigaţii negau posibilitatea oricăror vestigii -
cât şi la precizarea traseului şi detaliilor necesare proiectului de consolidare-conservare a incintei 
exterioare, a Zwingerului dintre castel şi aceasta. 
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73. IERNUT, ,,PUNCTUL PE ŞES", Corn. Sfântu Gheorghe, Jud. Mureş; Călin Cosma, 
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca 

Obiectivul principal a fost investigarea unei zone aflată la o distanţă mai mare de malul 
Mureşului, unde se află masate aşezările din sec. II - III, V - VI, VIII - IX, XIII - XIV, pentru a se 
observa întinderea sitului, grosimea nivelelor de locuire. În acest sens a fost trasată o secţiune, 
orientată N-S, cu o lungime de 20 m şi o lăţime de 4 m, împărţită în 4 casete de 5 x 4 m, cu un' 
martor între ele de 0,50 m. Secţiunea a fost dispusă lf1 o distanţă de 80 m de cursul Mureşului şi la 
30 m de săpăturile din 1992 - 1993, paralelă cu acestea. Imediat sub-humusul modem, între -0,10 şi 
-0,25, s-a conturat un prim nivel de locuire, încadrat în sec. XIII -XIV. Arăturile adânci au distrus 
urmele de complexe (locuinţe, gropi de provizii etc.) aparţinătoare aşezării. Materialul arheologic 
descoperit în acest strat constă din ceramică, oase de animal şi câteva obiecte de fier ( cuţite şi 
piroane). Ceramica este de două tipuri: cenuşie şi roşie. Este lucrată la roată rapidă, pereţii vaselor 
sunt subţiri, buzele puternic evazate, existând o diversitate de profilaturi. În cadrul acestei ceramici 
o categorie aparte o constituie ceramica cenuşie, atribuită „oaspeţilor". Tot în acest cadru trebuie 
amintite şi două fragmente de cahle smălţuite cu motive florale. Următorul niY.elsurprins între -0,25 
şi -0,60 m este cel încadrabil în sec.VIII - IX. Nu a fost detectat nici un complex arheologic. Din 
acest nivel de locuire provine o cantitate apreciabilă de ceramică, obiecte din fier, precum şi resturi 
osteologice. În proporţie de 90% ceramica a fost confecţionată la roată cu turaţie rapidă, restul fiind 
lucrată la roată cu turaţie lentă sau cu mâna. Pasta vaselor lucrate la roată rapidă, este de bună 
calitate, având ca degresant nisip cu bobul foarte mic şi mică. Culoarea este brun negricioasă sau 
brun cărămizie. Majoritatea fragmentelor ceramice fac parte din categoria oalelor-borcan, de 
dimensiuni medii, având profilul bine conturat, buzele puternic evazate. Motivul ornamental întâlnit 
constă c;lin striuri orizontale, benzi în val, în genere dispuse în partea superic:>ară a vasului. 

Ceramica lucrată cu mâna este confecţionată dintr-o pastă care conţine mult nisip cu bobul 
mare. Culoarea este întotdeauna neagră. Aspectul vaselor este neîngrijit, fundurile sunt groase, 
buzele foarte puţin evazate. Obiectele din metal descoperite constau din numeroase cuie şi piroane 
din fier, o coasă, cuţite, două catarame de curea, toate găsindu-şi analogii în siturile încadrate în 
sec.VIII - IX. Nivelul încadrat în sec. V - VI s-a conturat între -0,60 şi -0,90 m. A fost surprins un 
singur complex arheologic, o groapă de provizii, folosită apoi şi ca groapă menajeră. Ceramica a 
constituit principalul material arheologic descoperit la care se adaugă şi materialul osteologic. 
Materialul ceramic se împarte în două categorii: la roată rapidă, cca. 80% şi lucrată la roată înceată 
sau cu mâna. Prima categorie a fost confecţionată din pastă cu nisip cu bobul mare, aspră la pipăit, 
de culoare cenuşie ( ceramică cenuşie zgrunţuroasă), în general lipsită de decor. 

Buzele vaselor sunt bine conturate, existând mai multe tipuri de profil. Ceramica lucrată cu 
mâna a fost confecţionată dintr-o pastă care, după ardere, incompletă şi neuniformă, a devenit foarte 
friabilă. Culoarea este neagră sau brun cărămizie. Pereţii şi fundurile sunt destul de groase. Buzele 
sunt extrem de puţin evoluate. Ultimul nivel conturat, între -0,90 şi 1,30 m este cel aparţinător sec... 
IT - III. Nu a fost surprins nici un complex arheologic. În stratul respectiv a fost descoperit mult 
material ceramic, chirpic şi resturi osteologice. Ceramica este de factură daco-romană, cu bune 
analogii în siturile din Transilvania încadrate în sec. II - III. La -1,30 mapare sterilul, format dintr-" 
un lut galben-roşiatic. Săpăturile din 1995 au relevat prezenţa tutror nivelelor de locuire, depistate în 
anii trecuţi, fapt care duce la concluzia că situl are o întindere relativ mare. 

74. ILIŞUA, Jud. Bistriţa-Năsăud; Dumitru Protase, Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj
Napoca; Corneliu Gaiu, Muzeul judeţean Bistriţa 

Cercetările întrepeinse la Ilişua s-au desfăşurat în trei sectoare distincte: în castrul roman, în 
aşezarea civilă şi în therme. 

a) Săpăturile din .cas.tnJ. au urmărit, pe de o parte, continuarea dezvelirilor din prretentura şi 
pe de altă parte, definitivarea cercetărilor privind sistemul de fortificare. · 

În prcetentura sinistra, între via prretoria şi via sagularia a fost dezvelită parţial o baracă şi 
au fost secţionate cele două drumuri printr-o suprafaţă de 83 x 4 m. Baraca încalecă unul din 
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şanţurile, nivelat cu pământ din agger-ul, castrului mic de pământ, capătul suprafeţei deschise 
prinzând curbura colţului nord-estic a celor două şanţuri. Baraca era construită din lemn, întreaga 
construcţie fiind aşezată pe bârne. Au fost observate două faze de folosinţă, ambele distruse de către 
un incendiu marcat prin straturi groase de arsură. În faţa barăcii s-au putut sesiza urmele unei alei 
amenajate cu sfărâmături de rocă. 

Cercetările din pra!tentura dextra au identificat o alee largă de 4,8 m realizată din bolovani 
de râu şi lespezi de piatră aşezate pe un „pat" de prundiş. La vest de aceasta, spre via principalis, au 
fost identificate urmele unui-edificiu a cărei fundaţii sunt realizate din bolovani de râu neprinşi rn 
mortar. Grosimea acestei fundaţii avea 0,6 m. Clădirea n-a putut fi urmărită în întregime. La est de 
alee au continuat cercetările într-o baracă cu trei faze de refacere, a cărei dezvelire a început în 
campania din 199 l . 

O secţiune trasată pe latura de est a castrului a constatat că şi pe această latură, în faţa zidului 
de incintă, se găseau trei şanţuri cu deschidere în jur de 6 m şi adâncimea de 1,8 - 2,5 m. Fundaţia 
incintei, din care s-au păstrat doar rânduri de bolovani de râu de la baza acesteia, era înfiptă în 
agger-ul castrului mare de pământ.b) În asezarea civilă cercetările s-au desfăşurat în zana 
cuptoarelor de ars ceramicâ, la cca. 400 m S-V de castru. Printr-o casetă de 18 x 3,5 m am 
identificat o clădire cu o fundaţie superficială din piatră prinsă cu lut. În încăpere era amenajată o 
vatră cu fundul lustruit, cu latura de aproximativ I m. Sub nivelul acestei încăperi, la o adâncime de 
1,6 m, au apărut urmele unui cuptor marcat printr-un strat gros de arsură. se pare că avem de-a face 
cu un cuptor de ars vase a cărui groapă de deservire a fost prinsă într-o secţiune anterioară. O 
secţiune de 28 x 2 m, orientată spre sud, în stânga drumului Ilişua - Cristeştii-Ciceului, a înregistrat 
un nivel de cultură cu urme romane, gros de 25 - 40 cm, sub care apare stratul de steril. c) Pe terasa 
de la vest de castru, unde cercetările lui K. Torma au identificat două corpuri de clădiri ale unor 
therme, s-a urmărit verificarea stratigrafiei şi a dimensiunilor clădirilor. Cea mai mare dintre therme 
a fost sondată printr-o secţiune, orientată V-E, care a străbătut încăperile de pe latura din spate a 
clădirii. Aici, peste nivelul de calcare, urmează un strat de dărâmătură şi moloz de la săpăturile din 
veacul trecut. La 7 m spre est de acest edificiu începe o construcţie intermediară corpurilor de 
clădiri descoperite de către Torma şi care a fost sondată prin mai multe secţiuni. Dimensiunile 
acesteia erau de 23 x 11 m. Au putut fi stabilite două faze de edificare prin compartimentarea unor 
încăperi cu ziduri construite rudimentar şi a căror fundaţii superficiale suprapun primul nivel de 
funcţionare al clădirii. Materialul arheologic restrâns nu permite deocamdată o datare mai sigură a 
perioadei în care au fost construite cele două therme. Între materialele apărute menţionăm apariţia 
unei ştampile tegulare a Legiunii a XIII-a Gemina în materialul din clădirea B. 

Nivelul de locuire romană suprapune un strat de locuire La Tene (sec. IV - III a. Chr.), fiind 
descoperite două locuinţe cu un bogat material ceramic. 

75. ISBĂSEŞTI, Com. Stolnici, Jud. Argeş; Constantin C. Petolescu, I.A.B .; Romeo 
Avram, Muzeul Militar Naţional; L. Amon, Teodor Cioflan, Muzeul Judeţean Argeş Piteşti 

Castrul roman de pământ de la Isbăseşti, situat la „graniţa" dintre Fâlfani şi Isbăseşti, pe 
dealul numit „Corbeasca", făcea parte din sistemul limes-ului transalutan. Sondajul a avut drept 
principale obiective verificarea informaţiilor referitoare la existenţa acestui castru cu incinta de 
pământ în locul semnalat de literatura de specialitate, măsurarea lui, precizarea elementelor de 
fortificaţie, eventuale construcţii ulterioare, alte date privind funcţionarea, garnizoana, rol, etc. Au 
fost practicate două secţiuni, S I, lungă de 126 m şi S II de 142 m şi late de 2 m. Secţiunea I, 
orientată N-E şi secţiunea a II-a, orientată E-V, au fost trasate astfel încât să poată fi surprinse şanţul 
(şanţurile) din faţa castrului; herma, incinta propriu-zisă (în cazul nostru ea fiind alcătuită din glii 
de pământ), valul, via sagularis, pe toate cele patru laturi , precum şi eventualele construcţii 

interioare (ceea ce s-a şi întâmplat). Spre deosebire de informaţiile anterioare, sondajul a dus la 
descoperirea, pe latura de sud, a unor bârne cu puternice urme de arsură, probabil poarta de ee 
această latură, bibliografia anterioară arăta existenţa unei singure porţi, dar pe latura de nord. In 
concluzie, rezultatele obţinute în campania de cercetări arheologice confirmă existenţa, în acest loc, 
a unui castru de pământ având elementele de fortificaţie în limitele celor fumizate de izvoare (fossa 
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între 8 - 9 m lăţime şi 2, 1 O - 3, I O m adâncime, herma de 2,50 - 3,50 m; murus-ul, din glii de pământ 
lat de 2 - 4 m şi valul de pământ lat de 7,50 - 10 m şi înalt de 1,20 - 2,30 m, via sagularis lată de 2 -
3,50 m) laturile sale măsurând 88, 93, 64 şi 66 m. În ceea ce priveşte construcţiile interioare, ele au 
fost semnalate, fiind alcătuite din cărămidă, chirpic şi lemn. Tot în timpul acestei campanii, membri 
colectivului de cercetare au intreprins o periegheză pe Limes Transalutanus pe traseul Urluieni, 
Ghioca-Cochinesti (Crâmpoaia), Putinei, Flămânda (Poiana, Băneasa, Roşiorii de Vede, Gresia, 
imaginea creată fiind dezolantă: informaţiile actuale cu privire la locul de amplasare a castrelor 
precum şi traseul Troianului sunt insuficiente, neclare şi imperfecte (cu foarte puţine excepţii 
Urluieni şi Isbăseşti, castrele sunt acoperite cu culturi, situaţia acestor terenuri nefiind clarificată). 

76. ÎNSURĂ ŢEi, Jud. Brăila; Valeriu Sârbu, Stănică Pandrea, Muzeul Brăilei 

Însurăţei este un orăşel situat pe valea Călmăţuiului, la cca. 60 km - sud de Brăila, pe 
şoseaua Brăila - Slobozia - Călăraşi. Situl arheologic e format din 2 martori de eroziune, situaţi în 
lunca, Călmăţuiului, în dreapta râului, la cca. 6 km nord de Însurăţei; între cele două popine este o 
distanţă de max. 250 m. Lăţimea mare a luncii Călmăţuiului la Însurăţei, circa 4 - 6 km, ne 
determină să credem că popinele au fost. iniţial. 2 ostroave situate în albia râului. De altfel, până la 
regularizarea Călmăţuiului, în anii '70, toată lunca, cuprinsă între Lişcoteanca şi Berteşti se 
transforma primăvara într-o baltă. 

Popina I are o lungime maximă de aproximativ 250 m, o înălţime de max. 11 m şi este 
împărţită în 2 zone de un şanţ, lat de aprox. 20 m şi adânc de aprox . 3,5 m. Întrucât fundul şanţului 
este mai sus cu aprox. 4 m decât baza popinei , nu credem că este vorba de o simplă viroagă 
naturală. 

Cele 2 părţi ale Popinei I, numite I A şi l B, nu sunt egale ca aspect, suprafaţă şi înălţime; 
partea cea mai înaltă şi cu suprafaţa inai mică (notată l A) credem că este „acropola". 

Popina II este lungă de aprox. 200 m şi înaltă de maxim 9 m. 
S-au întreprins cercetări doar pe Popina I A, trasându-se o secţiune de 34 x 2 111. :\u fost 

identificate 4 complexe arheologice eneolitice şi un complex arheologic getic, precum şi numeroase 
obiecte îri strat. Întrucât săpătura nu a ajuns la loess, vom prezenta materialele în ordilll:a 
descoperirii lor. 

a) Locuirea getică 
A fost identificat un şanţ - C. 5, Gr. I. cu lungimea de 130 cm, lăţimea de 40 cm şi 

adâncimea de 20 cm. A fost observat de la - 18 cm. Taie resturile provenite de la pereţii locuinţei 
gumelniţene L. 4. În umplutură au fost găsite fragmente ceramice getice datate în sec. IV - III a. 
Chr. În strat a fost identificat un fragment de amforă grecească. 

Rezultatele ne îndeamnă să considerăm că locuirea getică este sporadică. 
b) Locuirea eneolitică (cultura Gumelnita) 
La adâncimea de - I O cm, deasupra locuinţelor gumelniţene s-au descoperit câteva fragmente 

de vase Cemavoda I. Au fost descoperite 4 locuinţe gumelniţene, neincendiate. Ele au fost 
identificate datorită urmelor evidente de pereţi prăbuşiţi . 

În jurul resturilor de-pereţi prăbuşiţi s-au găsit mari suprafeţe de pământ de culoare brun
gălbuie, care sunt rezultatul amestecului dintre resturile pereţilor şi pământul brun din jur. 
Considerăm că şi aceste zone de pământ brun-gălbui aparţin locuinţelor; de altfel, ele sunt „pline" 
de numeroase fragmente ceramice şi oase de animale. Locuinţele sunt despărţite de zone relativ mici 
de pământ negru-brun, unde fragmentele ceramice sunt foarte rare. Întrucât locuinţele descoperite 
ocupă o mare parte din suprafaţa cercetată şi pentru că sunt destul de bogate, am renunţa·t să le 
săpăm. Am pus în evidenţă resturile de pereţi prăbuşiţi. fragmentele ceramice şi celelalte obiecte 
dintre acestea şi am oprit săpătura. În campaniile viitoare vom săpa în suprafeţe şi astfel vom 
dezveli în întregime locuinţele pentru a putea face observaţii amănunţite asupra sistemului de 
construcţie, dar şi pentru a determina raportul dintre locuinţe. Materialele descoperite, în special 
cele ceramice, se pot încadra în fazele A. I, A. 2 ale culturii Gumelniţa. Au fost găsite şi fragmente 
ceramice Cucuteni A. 
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Întrucât locuinţele nu au fost săpate, nu putem să le atribuim unei anumite faze a culturii 
Gumelniţa. Cercetările viitoare vor contribui la încadrarea cronologică mai strânsă a complexelor şi 
vor putea lămuri locul pe care îl ocupă situl în contextul cultural gumelniţean. 

77. JUPA-TIBISCUM, Jud. Caraş-Severin; Doina Benea, Universitatea de Vest, Timişoara 

A. CASTRU MARE (PRINCIPIA). 

Principia Castrului Mare de la Tibiscum prezintă o anomalie prin amplasarea cu 3,20 m spre 
sud a încăperii aedes - aflată pe latura de vest -. Ca atare, ea nu corespunde axului central al intrării 
în principia. A fost trasată o secţiune S IV /1995, 6,00 x 1.20 m, pe direcţia nord-sud în vederea 
elucidării stratigrafiei, care este următoarea: 0,00 - 0.15 humus actual; O, 15 - 0,40 strat de 
dărâmătură cu ţigle şi olane aparţinând castrului marc ultima fază ; 0,40 - 1.00, strat de depunere 
amestecat cu piatră de carieră. ţigle. olane; 1.30 m - o podea de mortar groasă de 2,5 cm ce 
suprapune un strat de lut dens a fost constatată la capătul de sud al secţiunii ; între 1,00 - l, 10 m la 
capătul de nord al secţiunii apare o stradelă de pietriş; între 1. 1 O - 1,55 m o groapă masivă provocată 
de amenajările ulterioare în care a apărut foarte mult material arheologic; 1,85 - 2,20 m nivel de 
locuire aparţinând castrului III marcat printr-o construcţie de lemn. având ca inventar: fibule, aplici, 
piese de echipament, chiar şi un fragment de inscripţie de marmură, fragmente de vase. Inventarul 
numismatic este sărac: o monedă de la Traian şi o alta de la Filip Arabul. 

B. CLĂDIREA XII. 

Este un edificiu aflat în preajma porţii praetoria a castrului mare (IV). Ea a fost identificată 
printr-o secţiune efectuată în anul 1993. ocazie cu care au fost depistate elemente constructive 
aparţinând unui edificiu. Cercetările efectuate în anul 1995 au evidenţiat. printr-o casetă trasată pe 
teată suprafaţa de 20 x 5 m, la 0,70 m nord de secţiunea amintită. 

Cercetările arheologice au evidenţiat existenţa unei faze de lemn (-2, IO m), marcată printr
un material arheologic adecvat (opaiţe cu ştampila FORTIS. ceramică romană, dar şi dacică lucrată 
cu mâna, alături de mai multe obiecte din fier). Nivelul li (-1.50 - 1,60 m) aparţine unei construcţii 
anterioare clădirii din piatră (denumită de noi XII) ~i este tot un edificiu din lemn, observat mai clar 
doar la vestul secţiunii . Ca material important: opaiţe cu ştampila FESTI (3). Nivelul III aparţine 
unui edificiu din piatră identificat parţial pe laturile de sud şi de est. Clar este cuprins până acum 
doar colţul de sud-est al clădirii. având la rândul său mai multe etape de locuire, fiind utilizat ca, 
complex termal (?) sau poate ca un edificiu dispunând de o mare instalaţie de încălzire cu un 
praefurnium dublu aflat pc latura de sud. Ultima etapă de folosire se pare că depăşeşte momentul 
abandonării provinciei . 

C. VICUSUL MILITAR. 

În imediata apropiere a atelierului de sticlă (Clădirea I), la vest de edificiu, a fost trasată 
secţiunea S 1/1995 - 12 x 1,20 m care a fost cercetată până la solul viu (2,50 m). Au fost identificate 
mai multe nivele de locuire. Primele două aparţin unor construcţii de lemn de tip barăci: I. nivelul 
de locuire apare la 2,20 - 2,50 m pe toată suprafaţa secţiunii; 2. nivel de locuire marcat, doar în 
partea de sud-vest a secţiunii, printr-un strat de culoare gălbuie-neagră (datorită incendierii 
construcţiei de lemn). În apropierea acestei construcţii a apărut o groapă menajeră cu diametrul de 
Im şi adâncă de 0,55 m, conţinând un bogat inventar osteologic. alături de ceramică fragmentară 
romană şi chiar clasică, lucrată cu mâna. două dăltiţe din fier. etc. Acest nivel este contemporan cu 
un drum lat de 5,25 m, gros de 0,80 m, bombat în centru. care traversa aşezarea, pe direcţia est-vest. 
În construcţia drumului s-au observat trei etape de refacere. Traseul drumului se continua în stradela 
dintre clădirile I şi II şi parţial sub edificiul I. 

O ultimă etapă de locuire demonstrează abandonarea drumului în urma extinderii vicesului 
militar - prin construcţii din piatră -. Deasupra drumului antic abandonat cândva, spre mijlocul sec. 
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II, se constată ridicarea unei construcţii din lemn, a cărei fundaţie o străpunge. Acest nivel de 
locuire aparţine unei activităţi meşteşugăreşti, care se leagă tot de producţia mărgelelor de sticlă. 

D. S 11/1995; Eduard Nemeth 

Secţiunea are o lungime de 12 m şi este paralelă cu zidul de sud al principiei castrului mare 
de piatră, la 8 m sud de acesta. Obiectivele secţiunii au fost de a iniţia cercetarea sistematică a 
„ latus praetorii dextrum" cât şi, de a căuta incinta de est a unui castru, anterior celui mare de piaţră 
(numit castrul III). Latura de nord a acestui castru a fost identificată în 1992/93, la sud de castwl 
mic de piatră. 

S-au putut face următoarele constatări : 

- zona de la sud de principia (latus praetorii dextrum) a fost acoperită de un strat gros de mâl 
(cca. 1 m) provenit din inundaţiile unui paleocurs al Timişului, inundaţii mult ulterioare abandonării 
castrului mare de piatră. 

- nivelul corespunzător castrului mare de piatră este reprezentat de o stradelă (piaţetă ?) de 
pietriş a cărei grosime scade de la S spre N. Stratul de pietriş se afla la adâncimea de 1,50 m iar 
deasupra lui se găseşte stratul de dărâmătură şi depunere format ulterior abandonării castrului mare. 
Din acest strat pătrund gropi care întrerup stradela de pietriş, dar par a fi prea mici şi neregulate 
pentru a indica urmele unei eventuale clădiri de ultimă fază, peste stradela de pietriş. 

- sub stradela de pietriş, la adâncimea de 1,75 - 2,00 m, se desfăşoară pe toată lungimea 
secţiunii un strat de dărâmătură cu fragmente de ţiglă şi pământ ars la roşu. Nu s-a putut delimita 
clădirea de la care provine dărâmătura şi nici atribuirea nivelului nu este sigură; se poate ca ea să fi 
aparţinut tot unei faze a castrului mare de piatră. 

- la adâncimea de 2,00 - 2,20 m se găseşte un strat compact de lemn ars în jumătatea de est a 
secţiunii (m 5,50 - 12), terminat la m 5,50 cu o bârnă arsă transversală. În jumătatea de vest a 
secţiunii (m O - 5,50) acest nivel este constituit dintr-un strat de scândură nearsă şi din bucăţi 
compacte de mortar în care sunt impregnate urme de scândură şi stinghii (probabil tencuială de 
mortar pe pereţi de lemn, întrucât nu exista nici o urmă de chirpic în acest nivel). Clădirea (clădirile 
?) din acest nivel sunt anterioare castrului mare de piatră, ele putând astfel să fi aparţinut castrului 
III. Nici în acest nivel, însă, şi nici în cel de dedesubt, nu apar elementele de incintă ale acestui 
castru, aşa cum ne-am aşteptat, ele trebuie, probabil, căutate mai spre est. 

- cel mai vechi nivel de călcare este la adâncimea de 2,50 m. Din el coboară gropi mici (din 
care una de par). Peste acest nivel de călcare s-a'aştemut un strat de lut, de amenajare, în care, între 
m O - 2,50, se disting 2 straturi subţiri de pietriş, la adâncimea de 2,00 şi respectiv 2,30 m, cu lut de 
amenajare între ele; ele au fost probabil stradele şi au corespuns nivelului de mai sus, cel cu clădirea 
de lemn şi mortar. 

E. SECTOR ORAŞ ROMAN. Adrian Ardeţ, Muzeul Judeţean de Etnografie ş1 al 
Regimentului de Graniţă Caransebeş; Carmen Lucia Ardeţ, Liceul „Traian Doda" 

I. Clădirea A 
În vederea cunoaşterii părţii de sud, intrarea în clădirea, a cărei cercetare a început în anul 

1990, a fost dezvelită o suprafaţă de 13 x 5 m. S-au descoperit zidul de incintă (spre drumul roman) 
şi zidul care compartimentează cele 2 încăperi, ale construcţei. Zidul de incintă este construit din 
piatră de râu legată cu mortar şi are o grosime de 0,75 m, între acest zid şi zidul care 
compartimentează camerele A şi B se află un coridor lat de 1,60m. Zidul care compartimentează 
camerele A şi B, cel exterior, are o grosime de 0,75 m iar cel interior, în care s-a descoperit doar un 
singur rând de piatră prinsă cu lut, este de cca. 0,75 - 0,80 m. În interiorul coridorului, între zidul I 
şi 2 s-a mers până la o adâncime de 2,25 m, surprinzându-se două nivele; un nivel de construcţie şi 
celălalt de refacere. Primul nivel de construcţie aparţine sfârşitului sec. II şi începutului sec. III şi se 
compune din pământ răscolit, cu mortar, bucăţi de cărămidă şi piatră rezultate în urma lucrărilor de 
construcţie._ ale clădirii. Al doilea nivel, aparţine unei faze târzii, preconizate dar neconcretizate până 
la descopenrile actuale, când, am putut data această refacere, la sfârşitul sec. III şi începutul sec. IV. 
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Interiorul camerelor A şi B a fost cercetat până la o adâncime de 2,50 m, confirmându-se 
rezultatele cercetărilor efectuate în anii anteriori, cele cinci niv:ele datându-se pe parcursul sec. II -
IV. Dintre materialele arheologice deosebite, menţionăm: un soclu de statuie, monede, din sec. · II -
III şi una datată la începutul sec. IV şi ceramică într-un nr. foarte mare, în multe cazuri întregibilă. 

II. Secţiunea S3 
La 200 m sud de clădirea A, dezvelită parţial de noi, am efectuat o secţiune orientată nord

sud de 25 x 1,5 m. În secţiune au apărut trei ziduri din piatră de râu legată cu lut, late de 0,80 m, 
orientate perpendicular pe drumul roman. Fundaţia este formată din trei asize de piatră şi are o Î = 
0,50 m. Stratigrafic s-au surprins două nivele, unul din pământ de depunere, cu piatră şi cărămizi, 
având o grosime de cca. 20 cm şi al doilea nivel format din aluviuni de râu, de cca. 25 - 30 cm 
grosimea, constând dintr-un lut brun-gălbui cu nisip şi bucăţi de cărămidă şi ceramică. Aceste nivele 
suprapun un strat de piatră de rău, între zidurile 1 şi 2, sub care se află pietriş cu o grosime de 
o,50m. 

În partea de sud a secţiunii, în dreptul zidului 3, a fost surprinsă altă situaţie stratigrafică. 
Lipseşte stratul de piatră şi pietriş fiind surprins numai un strat de dărâmătură şi moloz. Au fost 
descoperite fragmente ceramice, cărămizi, ţigle şi foarte multe fragmente de marmură, amintim baza 
unei statui. 

78. JURILOVCA „CAPUL DOLOJMAN" - ORGAME (ARGAM{Thţ), Jud. Tulcea 

· A. SECTOR FE. Mihaela Mănucu Adameşteanu, IAB. 

Săpăturile din sectorul FE au avut drept scop obţinerea unor precizări legate de cronologia şi 
planimetria texturii urbanistice în epocile greacă şi romană în zona a cărei investigare a început în 
anul 1991. S-au efectuat observaţii detaliate cu prilejul degajării unor elemente noi ale complexelor 
de locuire identificate în anii 1991 - 1994, prin înlăturarea profilelor dintre casetele C2 - C8, C3 -
C4, C3 - C9, C4 - C5, C9 - ClO, C9 - C15 şi ClO - Cl 1, precum şi prin cercetarea suprafeţelor 
adiacente. S-a confirmat, că, în această zonă relativ joasă din topografia argamensă, se conservă 
vestigii ale numeroaselor intervenţii edilitare din cadrul a două programe urbanistice majore: cel din 
epoca greacă şi cel din epoca romană. Amprenta fiecăruia este menţinută timp de mai multe secole, 
pe parcursul epocilor respective, orientarea diferită a tramei urbanistice în cele două etape fiind 
evidenţiată de resturile de construcţii surprinse în săpătură. Deşi suprafaţa investigată nu permite, 
deocamdată, observarea stratigrafiei orizontale prin racord direct cu fortificaţiile contemporane, 
unele indicii sugerează fixarea în timp a instalării celor două programe urbanistice în relaţie cu 
momentul constructiv al celor două incinte din apropiere: sfârşitul sec. Y - începutul sec. IY a.Chr. 
pentru epoca greacă şi respectiv, sfârşitul sec. III - începutul sec. IV pentru epoca romană. 

Asfel, pentru epoca greacă există urmele unui nivel de locuire atribuibil intervalului cuprins 
între începutul sec. IV a. Chr. şi cel de-al treilea pătrar al său (inclusiv), suprapus de un altul care a 
rămas în funcţie, cu refaceri, până către jumătatea sec. III a. Chr., poate chiar mai târziu. Ambele 
nivele pot fi raportate la elementele de construcţie (ziduri de piatră legată cu pământ, material 
tegular, groapă pentru fixarea unui stâlp de susţinere) şi un bogat inventar arheologic, variat şi 

întregibil (ceramică, figurine d~ teracotă, moriede) care, împreună , indică existenţa unui edificiu 
important (.,EG") în acest punct, situat în relativa apropiere a incintei şi a mării. Zidurile se 
păstrează pe lungimi variind între 1,20 m - 1,50 m şi înălţimi între 0,80 m - 1, 1 O m. Stratul bogat în 
cenuşă şi cărbune care conţine vestigiile ultimului nivel sugerează că un incendiu puternic i-a 
întrerupt existenţa. 

Resturile sale au fost îngrijit nivelate şi sigilate cu prilejul reamenajării zonei în epoca 
romană, când se instalează şi un nou program urbanistic. Primul element sesizabil arheologic al 
acestuia este „edificiul masiv cu mortar" desemnat de P. Nicorescu drept „pretoriu" (,.P"). El pare a 
avea un plan rectangular, cu mai multe încăperi, iar pe latura de nord are adosată o construcţie 
quasicirculară, cu dalaj de cărămidă. Pentru datarea edificiului „P", a cărui funcţie nu o putem încă 
defini, maniera de construcţie (piatră legată cu mortar, în elevaţie alternând cu straturi de cărămidă) 
şi cele câteva monede descoperite în preajmă (Probus, Urbs Roma şi alte câteva de la mijlocul sec. 
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IV p.Chr.) ar sugera un interval cuprins între ultimul pătrar al sec. III şi jumătatea sec. IV p.Chr. 
Dezvelite deocaindată parţial, vestigiile sale lasă totuşi să se observe câteva reparaţii şi, poate, 
schimbări de plan şi funcţionale până la abandonarea definitivă a funcţiei sale iniţiale şi remanierea 
urbanistică a întregii zone. Evenimentul pare a se fi produs către sfârşitul celei de a doua jumătăţi a 
sec. IV când, în vecinătatea sa şi parţial suprapunându-i dărâmăturile, se implantează o construcţie 
impozantă ca suprafaţă ocupată şi utilizare a încăperilor. Zidurile sale sunt din piatră legată cu 
pământ sau chirpic pe soclu de piatră. Există indicii privind utilizarea ţiglei pentru acoperiş. Până în 
prezent, au fost identificate cu certitudine 8 încăperi aparţinătoare acestei clădiri (...ED:.). Relaţia sa 
statigrafică şi planimetrică cu „P" indică, pentru „ED" un moment constructiv apropiat de 
dezafectarea definitivă a acestuia. Întrucât materialul numismatic recoltat în zonă acoperă, cu o 
singură excepţie, intervalul 395 - 425, este de presupus ca limitele sale să desemneze şi prima 
penoadă de funcţionare a „ED". Împrejurările întreruperii acesteia sunt marcate de un incendiu 
deosebit de puternic şi urme de ditrugeri, surprinse şi-n alte puncte ale sectorului. O a doua etapă 
din viaţa „ED" înregistrează refacerea acestuia în cadrul aceluiaşi plan, poate cu mici modificări 
funcţionale. Reperele cronologice pentru începutul acestei faze lipsesc în termeni de cronologie 
absolută, însă menţinerea în funcţie a „ED" în formă aproape nealterată pledează în favoarea unei 
refaceri succedând de aproape distrugerii. A doua fază îşi prelungeşte existenţa de-a lungul întregii 
domnii a lui Justinian, ultima monedă descoperită fiind din anii 561/2. 

Probabil în legătură cu un eveniment distructiv major petrecut spre jumătatea secolului al 
VI-lea are loc o ultimă remaniere urbanistică a zonei, ,,ED" încetându-şi existenţa. Deasupra lui apar 
alte câteva construcţii, care preiau accidental elemente din structura lui. Această nouă etapă 

constructivă, marcată prin unele refaceri, este ancorată cronologic prin monede de la Justin II şi 

Sofia, Mauriciu Tiberiu şi Heraclius (anii 613/4). 
Pe lângă datele care au permis înregistrarea şi reconstituirea succesiunii stratigrafice şi 

cronologice prezentată mai sus, săpăturile campaniei 1995 au furnizat câteva piese numismatice şi 
un bogat şi variat material ceramic, din care o bună parte întregibil. De asemenea, pentru 
conservarea in situ a construcţiei anexe semicirculare (,,R") a edificiului „P" s-a efectuat o 
intervenţie specializată de către echipe de restaurare monumente a ICEM Tulcea. 

B. SECTOR INTERV ALAR. Liana Oţa, IAB, Silviu Oţa, student Universitatea Bucureşti 

A început cercetarea sistemului de fortificatii suplimentar (valuri şi şanţuri de apărare) al 
cetăţii Argamum. Această cercetare a debutat prin trasarea unui sondaj între cele două valuri care 
barează promontoriul pe care se află situată cetatea (dimensiunile sondajului sunt: lungime 48,50 m, 
lăţime 2 m; orientat NV-SV). Ideea trasării acestui sondaj a pornit de la cercetări geofizice efectuate 
în 1965, care au relevat structuri crescute de rezistivitate a solului, ceea ce ar putea indica intervenţii 
umane. 

Sondajul a confirmat existenţa unor structuri amenajate, reprezentate de o stradă şi trei 
temelii de ziduri. Strada, construită din pietre de calcar de dimensiuni diferite, nu a putut fi cercetată 
decât parţial, pentru dezvelirea ei integrală fiind necesară prelungirea spre NV a sondajului. Cele 
trei temelii de ziduri descoperite (păstrate pe înălţimi cuprinse între 37 - 38 cm) sunt construite din 
pietre de calcar sumar şi rudimentar cioplite. Nu s-au descoperit urme ale suprastructurii acestor 
temelii şi nici urme de podele, ceea ce lasă în seama cercetărilor viitoare clarificarea rolului 
construcţiilor amintite. Materialul ceramic descoperit, numeros, dar în stare fragmentară, aparţine în 
marea sa majoritate epocii arhaice greceşti (fragmente de amfore, ceramică neagră lustruită, relativ 
multe fragmente provenind din boluri, între care se detaşează fragmente de boluri „cu păsări" şi 

boluri cu benzi) şi epoCÎi romano-bizantine (fragmente de amfore şi ceramică uzuală). Adâncimile 
relativ mici la care a fost surprinsă stânca (0,59 - 0,91 m), starea fragmentară a materialului ceramic 
descoperit şi faptul că în această campanie nu s-a putut stabili distincţia între nivelul arhaic grecesc 
şi cel romano-bizantin, sunt elemente care, în acest stadiu al cercetărilor, pledează pentru ipoteza 
nivelării teritoriului dintre valuri în epoca romano-bizantină. Singurul indiciu cronologic asupra 
încetării folosirii acestei zone, este oferită de moneda Justinian, găsită în stratul de dărâmătură care 
acoperea una din temeliile menţionate. 
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79. LAPOŞ, Jud. Prahova; Marin Cârciumaru, Roxana Dobrescu, Institutul de Arheologie 
„Vasile Pârvan", Bucureşti 

Reluarea în 1993 a săpăturilor de la Lapoş, după mulţi ani de întrerupere, a avut drept scop 
precizarea unei stratigrafii exacte în funcţie de o serie de cercetări interdisciplinare, care urmau să se 
aplice depozitului sedimentar. Cercetările de până acum, cu secţiuni amplasate în diferite părţi ale 
poienii, au relevat că în majoritatea spaţiului ocupat de poiană, materialele arheologice nu se supun 
unei stratigrafii riguroase, ele fiind mai mult sau mai puţin diseminate pe întreaga grosime a 
depozitului. În schimb, în nord-estul poienii există un sector în care s-au remarcat structuri de 
ateliere nederanjate în partea bazală a sedimentului locuit. În faza actuală a cercetărilor, după trei 
campanii de săpături arheologice (1993-1995), bănuim că stratigrafia depozitului a fost deranjată de 
lucrările agricole, poiana fiind, la un moment dat, cultivată. În anul 1995, din motivele relevate mai 
sus, ne-am concetrat atenţia în continuare asupra sectorului de nord-est al poienii, unde există 
structuri în situ. Aceasta nu înseamnă că nu s-au încercat, în continuare, sondaje în poienile aflate în 
vecinătatea Poienii Roman. Toate sondajele s-au soldat însă cu rezultatele pe care le aşteptam, 
nereuşind pentru moment să mai găsim o zonă cu structuri de ateliere nederanjate. În acest an, s-a 
săpat în întregime secţiunea XI de 3/3 m. Materialul litic rezultat anul acesta se caracterizează 
printr-o mare cantitate de nuclei şi resturi de debitaj, ceea ce confirmă existenţa atelierelor de 
cioplire. Nucleii sunt unipolari şi bipolari. Mulţi au fost abandonaţi înainte de a se ajunge la o 
epuizare din punct de vedere tehnic, întrucât materia primă, care exist~ din abundenţă în apropiere, 
nu este de foarte bună calitate. Toate fazele tehnologice au fost surprinse anul acesta pe materialul 
litic. În ceea ce priveşte uneltele, au fost identificate, până în prezent, un racloir pe aşchie masivă şi 
două grattoirs. Lamele de „plein debitage" relevă existenţa unui debitaj de calitate. 

80. LAZURI, Jud. Satu Mare 

I. Ioan Nemeti, Muzeul judeţean Satu Mare 

Institutul Român de Tracologie în colaborare cu Muzeul judeţean Satu Mare şi Institutul de 
Arheologie şi Istoria Artei, Cluj Napoca şi cu participarea Universităţii din Ujgorod (Ucraina) a 
continuat săpăturile arheologice (reluate în anul 1993) în hotarul comunei Lazuri, punctul de hotar 
numit „Luby-tag". În cele opt suprafeţe cercetate (6 x 6 m) au apărut un bogat material ceramic şi 
câteva obiecte de bronz (lamă de seceră, brăţară de bronz) aparţinând culturii Suciu de Sus. faza 
evoluată a culturii Culciu Mare. Au fost descoperite şi · câteva complexe care indică o legătură a 
culturii Suciu de Sus (faza târzie) cu ceramica canelată a Culturii Gava şi două locuinţe din epoca 
Latene (două fibule de tip Lt.Cl, brăţări de sapropelit, alte obiecte metalice, ceramica lucrată cu 
roata de factură celtică şi lucrată cu mâna, de tradiţie hallstattiană locală). 

În campaniile din anii 1993-1994 au apărut gropi de tipul bine cunoscut pe întreg teritoriul 
Daciei, de formă pâlnie aşezată cu gura în jos, care pătrund în lutul galben. Gropile, iniţial, au fost 
folosite pentru păstrarea priviziilor, iar apoi, drept gropi de uz menajer. 

Materialul cel mai abundent îl reprezintă ceramica modelată cu mâna şi la roată (ceşti, vase 
de tip borcan, fructiere, căni, chiupuri); nu lipsesc nici fragmentele de râşniţe. În groapa nr.16 s-a 
găsit şi un obiect de fier, este vorba de o daltă de tipul celor rotunde cu vârful lăţit (folosită 

deopotrivă în făurărie, cât şi pentru alte lucrări, de exemplu cioplirea pietrei, primul obiect din fier 
descoperit în N-V României din această perioadă). 

Datarea gropilor se înscrie în perioada sec I a.Chr. - I p.Chr. Menţionăm că, pe cuprinsul 
celor două secţiuni, au mai apărut şi alte materiale din Latenul târziu, însă nu în context stratigrafic 
clar. 

În campania de săpături din anul 1995 n-au fost descoperite complexe dacice din Lt.D. 

·, II. AŞEZĂRILE DIN MILENIUL I P. CHR. Ioan Standu, Institututul de Arheologie şi 
Istoria Artei, Cluj Napoca · · 
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A continuat investigarea sistematică a aşezărilor din punctul Lubi Tag, fiind deschise 13 
.mprafeţe (în total 405 m2). 

Aşezarea din epoca romană. A fost complet cercetat complexul L.9, parţial identificat şi 
cercetat în campania anterioară. 

Are în plan o formă dreptunghiular - alungită - cu marginile şi fundul neregulat săpate 
(lungime pe axă = 9,72 m, lăţime medie = 2 m, adâncime medie = 1 m). Prin materialul din 
inventar, relativ bogat, poate fi datat în epoca romană. Destinaţia reală a complexului rămâne 
deocamdată incertă. A fost cercetată o nouă groapă dreptunghiulară (1,26 x 1,12 m) cu pereţii arşi, 
orientată nord-sud cu laturile mai lungi. Spre deosebire de complexele similare cunoscute în această 
aşezare, se pare că în acest caz stratul compact de lutuială arsă de pe pereţi a fost cojit în mod 
premeditat, bucăţi masive fiind aşezate pe fundul gropii, în porţiunea sa centrală, peste un craniu de 
mistreţ, parţial dezmembrat şi alte oase de animal, unele puternic arse. Elementul important, în 
umplutura acestei gropi au apărut fragmente ceramice din epoca romană, astfel că problema datării 
acestui tip de complex, până acum nesigură, pare să fi fost soluţionată. 

Unele dintre numeroasele gropi cilindrice, de dimensiuni mici, aparţin de asemenea, epocii 
romane şi delimitează, probabil, porţiunile corespunzătoare unor locuinţe de suprafaţă ori anexe 
gospodăreşti. În vecinătatea vestică a aşezării a fost prelungită S IV, cu scopul dublu, de a verifica 
limita exactă a aşezării în această direcţie şi posibilitatea depistării necropolei. A fost identificat un 
strat de cultură superficial, databil în epoca romană şi mai multe gropi mici, cilindrice, una complet 
umplută cu chirpic ars. 

Descoperirea unei fibule romane de bronz care - la fel ca o piesă descoperită în campania 
anterioară - poate fi datată cel târziu spre mijlocul sec. II, sprijină posibilitatea existenţei unui 
orizont cronologic corespunzător primei jumătăţi a sec. II. 

Asezarea din sec. al VI-lea. Au fost cercetate alte trei locuinţe (L 11, L 14, L 17), cu plan de 
formă cvasi-pătrată, parţial adâncite în sol, cu cuptor amenajat într-un bloc de lut cruţat, situat în 
colţul nord-vestic. L 11 avea un al 2-lea cuptor, scobit în unul dintre pereţii gropii locuinţei. 

Excelentei conservări a acestor complexe se datorează posibilitatea de a obţine noi indicii referitoare 
la sistemul constructiv al locuinţelor (spre exemplu, câte două gropi de stâlpi pe axa locuinţei). 
Indicii stratigrafice, ca şi existenţa celor două cuptoare, par să sugereze în cazul L 11 utilizarea ei pe 
parcursul a două faze. O astfel de situaţie a fost clar înregistrată în cazul L 17. A fost descoperită o 
cantitate mare de ceramică, în întregime lucrată cu mâna şi foarte mulţi vălătuci din lut ars (de 
mărimi şi forme variate). Un alt complex (L 18) - poate o anexă gospodărească - cu formă 
neregulată în plan şi parţial adâncit în sol, se caracterizează prin existenţa a două cuptoare menajere, 
scobite în unul dintre pereţi. 

Asezarea medievală timpurie. Pentru prima oară au fost identificate în punctul Lubi Tag 
complexe arheologice databile în ultimele trei secole ale mileniului I p. Chr.. A fost cercetată o 
locuinţă (probabil) cu plan neregulat, parţial adâncită în sol, fără instalaţie pentru foc şi mai multe 
gropi, unele sigur menajere, altele - parţial cercetate - de formă dreptunghiulară în plan, cu 
destinaţie nesigură. Stratigrafia, dar şi materialul recoltat, sugerează existenţa a două orizonturi 
cronologice distincte: unul r:,lasabil în sec. VII - VIII, celălalt· pe parcusul sec. IX - X. Alături de 
ceramică au fost descoperite şi piese metalice (îndeosebi lame de cuţit din fier), remarcând din 
inventarul Gr. 72 terminaţia în formă de tirbuşon a unui cercel din bronz şi lama unui topor de fier. 

81. LĂPUŞ, ,,PODANC", Jud. Maramureş; Carol Kacso, Muzeul Judeţean Maramureş, 
Baia Mare 

Săpăturile mai vechi de la Lăpuş au furnizat o cantitate suficient de mare de material, care a 
permis clarificarea acceptabilă a problemelor periodizării interne a necropolei tumulare, a încadrării 
sale cronologice şi culturale. Ele n-au putut lămuri însă pe deplin problemele legate de sistemul de 
construcţie a tumulilor şi de ritul şi ritualul practicat, mai ales că, o parte a tumulilor nu conţinea 
nici un fel de oseminte umane. Tumulii de acest fel, plasaţi în apropierea unor movile cu aspect 
identic, care sunt sigur adăposturi sepulcrale, au fost totuşi interpretaţi ca morminte - eventual 
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colective - de un caracter deosebit, din care lipsesc osemintele umane, potrivit unui percept religios 
imposibil de precizat. 

Noile cercetări în necropola tumulară de la Lăpuş au ca obiectiv primordial obţinerea unor 
date revelatoare în problemele încă insuficient elucidate. În campania din 1995 a fost dezvelit parţial 
tumulul 21, cel mai mare şi unicul nesăpat din grupa I, aflată pe terasa „Podanc". Spre deosebire de 
ceilalţi tumuli din această grupare, care aveau încastraţi ÎJ? mantaua de pământ cantităţi mai mari sau 
mai mici de pietre de râu, plasate de cele mai multe ori în zona ce suprapunea vatra de incineraţie, în 
T. 21 se află o adevărată construcţie din pietre de râu şi plăci de gresie, cu (jiametrul de 26,50 x 
28,90 m. 

Înălţimea ei nu a putut fi încă stabilită, în mod sigur, însă aceasta depăşeşte 3m. Movila de 
pietre este înconjurată de un cerc de pietre de râu, cu lăţimea variind între 2 şi 4 m, plasat înspre 
marginea tumulului. Din loc în loc, pe movila de yietre erau depuse resturi de ardere: pământ ars, 
cărbune şi cenuşă, precum şi fragmente ceramice. In câteva dintre aceste depuneri s-au găsit şi oase 
calcinate. O platformă de pământ puternic arsă a fost găsită, sub cercul de pietre, în partea sudică a 
tumulului. Pe platformă, de pe care au fost îndepărtate resturile de ardere, se aflau câteva bucăţi 
mici de oase calcinate. Astfel de oase erau prezente şi în porţiunea dintre cercul de pietre şi movila 
de pietre. 

În afară de ceramică, care înscrie T.21 în faza a doua de evoluţie a necropolei, au fost 
descoperite obiecte de piatră, bronz şi fier. Apartenenţa ac.estora din urmă la inverntarul iniţial al 
tumulului nu este certă. Obiectele de bronz, un ac şi o fibulă, confirmă datarea propusă pentru faza 
Lăpuş II. 

Cercetările de suprafaţă efectuate în 1995 au permis identificarea. într-o zonă relativ 
apropiată de necropolă. a asezării contemporane cu aceasta. Poziţia ei faţă de necropolă este identică 
cu cea a aşezării de la Suciu de Sus - ,,Pe şes" faţă de necropola tumulară de pe terasa „Troian". Au 
fost descoperite si două statiuni paleolitice, primele de acest fel din Depresiunea Lăpuşului, în care 
sunt prezente masiv obiecte din obisidiană. 

82. LEONTINEŞTI „PODIŞ", Corn. Ardeoani, Jud. Bacău; Silvia Iacobescu, Muzeul 
judeţean de istorie_ ,,Iulian Antonescu" Bacău 

Cercetările din acest an au avut ca scop delimitarea laturei de NV a aşezării Star\cevo-Criş. 
A fost trasată secţiunea S II de 30 x 2 m, în imediata apropiere a căii de acces care uneşte în prezent 
pârâul Frasin, afluent al Tazlăului, cu Dealul Chetrei, unde, în 1990, a fost identificată şi sondată o 
aşezare Cucuteni (fază neprecizată din cauza materialului foarte corodat şi fărâmiţat). Stratul de 
cultură Criş a apărut la adâncimea de 0,20-0,25 m, având o grosime de 40-50 cm. În suprafaţa 
dezvelită de 100 m.p. (S VI de 30 x 2 m şi Cas I de 20 x 2 m) nu a fost surprins nici un complex de 
locuire dar stratul de cultură Criş a fost foarte bogat în vestigii materiale constând din fragmente 
ceramice, unelte litice, oase calcinate şi măsele provenind în principal de la bovidee, dovadă că 
aceste animale domestice jucau un rol important în economia acestei comunităţi. Materialul 
arheologic era grupat pe latura de NV a secţiunii unde terenul cobora în pantă. , 

Consta, în cea mai mare parte, din material purtat din aşezare, amestecat cu fragmente de 
chirpic, provenind de la locuinţele deranjate de lucrările agricole. Din nivelul Star\cevo„Criş a fost 
recoltată o ma~e cantitate de fragmente ceramice aparţinând celor trei categorii: de uz comun, fină şi 
semifină, simplă sau ornamentată cu elemente decorative caracteristice acestei culturi: impresiuni 
„în spic de grâu", ciupituri realizate cu unghia, brâie alveolare, proeminenţe, butoni, linii incizate în 
zig-zag sau în reţea etc. Ele provin de la borcane, vase de provizie, castroane, vase cu picior, forme 
întâlnite şi în alte aşezări similare aparţinând culturii Star\cevo-Criş, aşa cum sunt cele de la 
Bălăneasa-Livezi, Vermeşti-Comăneşti (jud. Bacău), Trestiana, Poieneşti (jud. Vaslui), Valea 
Lupului şi Balş (jud. Iaşi), ceea ce a permis, prin analogie, încadrarea aşezării în etapa finală a 
acţstei culturi. Alături de ceramică un rol important în datarea şi caracterizarea acestei comunităţi îl 
joacă şi materialul litic constând din unelte şi arme din silex, obsidian, marnă, gresie şi menilit, roci 
locale sau aduse de la mare distanţă prin schimburile intertribale, din care se confecţionau lame, 
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ruuitoare, toporaşe de mână. percutoare. proiectile de praştie. râşniţe şi zdrobitoare etc. Până în 
prezent, nu s-a găsit nici o unealtă din os. deşi ele sunt prezente în alte staţiuni similare. 

Cercetările arheologice efectuate din 1991 şi până acum, ca şi materialele descoperite permit 
o privire de ansamblu şi unele concluzii asupra stadiului de dezvoltare şi a preocupărilor economice 
ale comunităţilor Star\cevo-Criş din această aşezare importantă prin situarea ei pe una din căile de 
pătrundere a acestor comunităţi dinspre Transilvania în Moldova, prin valea Trotuşului şi Tazlăului. 
Fiind una dintre puţinele aşezări cercetate sistematic în această zonă centrală a Moldovei. se impune 
continuarea cercetărilor şi în anii viitori pentru descifrarea unor eventuale aspecte regionale ale 
acestei culturi. 

83. LIVEZILE „BAIA", Jud. Alba; Horia Ciugudean, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

Au fost executate un număr de trei secţiuni, pe terasa de pe panta sudică a dealului, după 
cum urmează: S.I A (10 x 1 m), S.II (5 x 2 m) şi S.III (15 x 2 m), în plus fiind continuată săparea 
şanţului de pe panta estică (5 x 3 m) şi fiind executat un sondaj (10 x 1 m) pe terasa situată spre est 
de cruce. Cele trei secţiuni au dus la descoperirea mai multor locuinţe de suprafaţă, cu un bogat 
inventar ceramic, inclusiv vase intregibile, unelte din os şi silex, un topor din piatră fragmentar, 
idoli zoomorfi din lut şi un pandantiv din dinte de animal. S-a constatat că aşezarea cuprinde o 
singură fază de locuire, aparţinând unui aspect cultural inedit, în care elemente târzii Coţofeni apar 
combinate cu influenţe de factură Cernavodă II - Folteşti. Un bogat material ceramic şi unelte din os 
şi piatră · de factură identică cu cele găsite pe terasa sudică au fost descoperite şi în umplutura 
şanţului de pe latura estică. Descoperirile de la Livezile au relevat un aspect cultural nou apartinând 
bronzului timpuriu transilvănean, ceea ce implică continuarea lor şi în anii viitori. 

84. LOPADEA VE(;HE - ,,BISERICA ORTODOXĂ", Jud. Alba; Gheorghe Petrov, 
Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca 

În apropierea oraşului Aiud, într-o zonă bogată în monumente de piatră aparţinând 
arhitecturii medievale româneşti, se află satul Lopadea Veche (corn. Mirăslau), localitate retrasă pe 
una din văile ce străbat partea estică a Munţilor Apuseni. În capătul de vest al satului, pe un mic 
deal, se află ruina unei vechi biserici de piatră. Planimetric, construcţia se prezintă ca o biserică
sală, compusă din pronaos, naos şi un altar poligonal cu umerii decroşaţi. fiind rezultatul a două 
etape de construcţie. Dimensiunile sunt relativ reduse, lungimea în ax fiind de 15 m, iar lăţimea de 
6,70 m. În faza iniţială, biserica era formată din altarul poligonal şi o navă aproximativ pătrată (4,70 
x 4,50 m), intrarea fiind practicată pe latura de vest. 

Absida altarului este despărţită de navă printr-o tâmplă de zid cu numai două intrări. După 
anul 1700, când biserica a trecut în folosinţa cultului greco-catolic,s-a adăugat un pronaos construit 
în formă de potcoavă cu închidere semicirculară în partea de vest, model nemaiîntâlnit la alte 
biserici româneşti care au fost supuse unor modificări similare. În noua configuraţie planimetrică, 
intrarea a fost practicată pe latura de sud a pronaosului, dar a fost păstrat şi zidul vestic al navei 
vechi, comunicarea între naos şi pronaos făcându-se numai prin intrarea iniţială. 

Cercetarea arheologică începută în anul 1995 a urmărit stabilirea planului exact al bisericii -
. lucru realizat abia după îndepărtarea dărâmăturii şi a vegetaţiei abundente ce acoperea ruina -
precum şi aflarea datării ei. Au fost executate patru şanţuri arheologice, după cum urmează: S 1 = 
6/6,44 x 1,50 m, la est de absida poligonală a altarului, cu latura de sud pe axa bisericii; S2 = 4 x 
2,20 m, perpendiculară pe latura de nord a absidei altarului; CI (Caseta) = 2,20 x 2,20 m, pe latura 
de sud a absidei altarului; CIi (Caseta) = 2,50 x 2,50 m, pe latura de sud a naveii vechi sau a 
naosului. Au fost descoperite şi cercetate un număr de 32 de morminte, depuse în gropi ale căror 
adâncimi variază între O, 70 m şi 2, 02 m. 

Trei dintre morminte (MS/CI; M23, M24/CII) sunt anterioare bisericii de zid, fapt ce 
dovedeşte prezenţa unui orizont mai vechi de înmormântări, practicat probabil în jurul unei mai 
vechi biserici de lemn. La unul din aceste morminte (MS) s-a descoperit un inel de argint cu veriga 
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din sârmă subţire. aplicată pe spatele unei plăci rotunde cu decor incizat; piesa se datează prin 
analogie. probabil în sec. XIV - XV. Inventarul funerar recuperat de la celelalte 29 de morminte, 
care sunt ulterioare ridicării bisericii de zid. este format din monede. mărgele, inele, diverse 
accesorii vestimentare. piese care se încadrează cronologic în sec. XV - XIX. Cea mai veche 
monedă a fost găsită la M 18/CIL piesă emisă în timpul domniei lui Sigismund de Luxemburg 
(1387-1437). 

Privitor la datarea bisericii - Lk,i ne atlCtm abia într-o fază intermediară a cerc!etărilor -
credem că putem pla-.a rit.li carea L'i în L"ur-.ul "cc. XV. \ "iitoarele inw:--tig~ţii arheologice vor aduce 
încă multe complctC1i·i la ceea CL' -,c ,tic .tL"Ltm. inL·lusi\ o datare mai precisă. 

85. LUNCA. Corn. V„1nători. Jud . Neamţ: Gheorghe Dumitroaia. Muzeul de Istorie Piatra 
Neamţ 

Staţiunea arheologică multistratificatC1 din Poiana Slatinei. în care s-au investigat până în 
prezent depuneri consistente aparţinfmd culturilor Star\L"c\"o-Cri~. Precucuteni. Cucuteni, Costişa, 
Noua şi s-au identificat materiale tip Corlătcni. Canlia. caripice. Sântana dc Mureş. din sec. V - VII, 
X - XII şi XVI - XVII. are o importanţC1 dcoscbitC1 pentru studierea trecutului îndepărtat al spaţiului 
est-carpatic. Existenţa tuturor acestor , ·cstigii se datL)rează comunitC1ţilnr din vecinătate care au 
locuit temporar în _jurul celui mai abundent izrnr de -.latinC1 de pe linia zC1dunântului de la Oglinzi, 
pe care l-au exploatat prin mi_jloacc tipice societăţilor preindustriale. În anul 1995 s-a trasat o nouă 
secţiune (S IX), prin excavarea căreia au fost scoase la lumina zilei numeroase materiale 
neoeneolitice şi din l".poca bronzului. care împreună cu informaţiile de natură stratigrafică întregesc 
cunoştinţele acumulate dc_ja despre staţiune. De un real interes se dovedeşte îndeosebi depunerea 
care aparţine epocii bronzului. L·are prin dimensiuni (cca. 0.80 m grosime), conţinut şi tipologia 
ceramicii, aduce contribuţii importante la cunoaşterea realităţilor culturale din perioada mijlocie a 
bronzului tracic de la est de Carp;tţi . 

86. MANGALIA - STR. ŞTEFAN CEL :\IARE. Jud. Constanţa; Valeriu Georgescu, 
Mihai Ionescu. Muzeul de Arheologic .. Callatis" 

Cercetarea arhcologid1 cu caracter de sal\arc a continuat investigaţiile începute în 1990. în 
vederea clarificării situaţiei stratigrafice şi a obţinerii de date privind cunoaşterea organizării 

urbanistice a cetăţii în antichitate. obţinerea unei stratigrafii complete extramuros - epoca elenistică 
epoca romană. 

Au fost trasate cinci secţiuni notate de la sud la nord, S 1 - S5, cu oricnLare E-V, după cum 
urmează: S I = 19 x 2 m. S2 = 18 x 2 m. S3 = 18 x 5 m, S4 = 12,50 x 2 m, S5 = 12,50 x 2 m. În S I, 
în carourile 3-5, la -2.75 m faţă de nivelul actual de călcare, a fost evidenţiat parţial edificiul „A'.:_ 
plasat cronologic, atât prin tehnica de construcţie. cât şi prin materialul ceramic descoperit (toarte 
ştampilate de amforă de Thassos şi Heraclea Pontica, câte I exemplar, boluri, fish-plates, amfore 
fragmentare) la limita dintre sec . IV - III a.Chr. . 

În aceeaşi secţiune, în carourile 6-9. la -2,50/-2,75 m, au fost identificate zidurile de S-E şi 
de S-V ale edificiului „B", a cărui funcţionalitate a fost clarificată prin definitivarea sondajelor din 
S2 şi S3. Grosimea celor două ziduri, realizate din blochete de calcar legate cu pământ, este de 0,75 
m cu menţiunea că, zidul de S-V se lărgeşte la 0.90 m printr-o crepida. 

Edificiul are trei încăperi. din care încăperea centrală a fost dezvelită complet şi are 
dimensiunile de 5,50 x 6 m. Încăperea de la est. care a apărut în S2 şi S3, a clarificat funcţionalitatea 
edificiului. Cele trei reliefuri de marmură descoperite, din care două reprezintă zeiţa Iustitia, iar unul 
pe zeul Dionysos, alături de altarul cu dimensiunea de I x I m, adosat zidului nordic, îndreptăţesc 
presupunerea existenţei aici a unui templu. cel putin în faza finală a edificiului, înainte de 170 
p.Chr. când a fost datat nivelul masiv de dărâmătură ce acoperă edificiul. De menţionat, că pereţii 
acestei camere au fost lipiţi cu pământ galben peste care s-a aplicat un strat subţire de mortar 
realizat din var şi nisip. In carourile 7-8 din S3, la cca. -1,80 m de la nivelul excavaţiei, a "fost 
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descoperit un pavaj din plăci de calcar denivelate care a fost datat printr-o ştampilă rhodiană, 
fishplates, lagynos, unguentarii fragmentare în sec. III a.Chr. În S4, în caroul 1 a fost descoperită 
continuarea zidului nordic al edificiului „B", iar în S4 şi S5 a fost evidenţiată strada cu o lăţime de 
4,30 m ce despărţea edificiul „B" de edificiul „C", descoperit în carourile 3-6 din S5. Strada a avut 
mai multe faze din care sunt clare faza de sec. II p.Chr., justificată de o fântână colectoare şi de 
materialul ceramic descoperit în carourile 1-2 din S5, precum şi faza de sec. IV p.Chr. datată printr
o monedă constantiniană. Edificiul „C" are două încăperi, prima lată de 1,85 m, iar a doua de 2,.,55 
m, este prevăzută cu un dolium şi a fost datată prin monedele descoperite în sec. II p.Chr. În caroul 
6 au fost descoperite, atât intrarea în edificiu, cât şi un tambur de coloană cu funcţionalitate neclară . 

Edificiul „C" a fost construit prin demantelarea altuia mai vechi din care au fost descoperiţi doi 
pinteni de zid în caroul 3 şi respectiv caroul 5. Zidurile edificiului „C" sunt realizate din blochete de 
calcar legate cu pământ, iar nivelul de dărâmătură a evidenţiat faptul că pereţii au fost tencuiţi cu 
tencuială policromă. Considerăm că această cercetare aduce o contribuţie importantă la cunoaştere<.1 
urbanisticii callatiene extramuros, precum şi la clarificarea situaţiei stratigrafice. 

87. MĂŞCĂUŢI, r. Criuleni, R. Moldova; Tudor Arnăut, S. Matveev, C. Cirimpei, 
Universitatea din Chişinău, R. Moldova 

Cercetările din punctul „Livada boierului" ·au făcut parte din planul de săpături de mai mare 
amploare iniţiat .de Universitatea de Stat a R. Moldova cu sprijinul Institutului Român de 
Thracologie. S-a urmărit cunoaşterea aprofundată a hiterlandului „Odorheiu! Vechi" în epoca 
fierului şi cea a evului mediu. Investigaţiile de teren efectuate cu această ocazie au contribuit la 
descoperirea a aproximativ 10 aşezări. O încadrare culturală exactă a lor, în stadiul actual, nu este 
posibilă, dat fiind caracterul perieghetic al cercetărilor. Spaţiul în cauză a fost populat mai intens, în 
a doua epocă a fierului şi în evul mediu. 

Cercetările s-au limitat la sondarea uneia dintre cele mai întinse aşezări (aproximativ 10 ha) 
depistată la circa 2,5 km sud, sud-vest de satul Măşcăuţi, pe o vale cu pantă domoală şi plină de 
izvoare. Pentru determinarea stratigrafiei şi a caracterului monumentului, pe latura ceq.tral-nordică a 
aşezării, a fost trasată o secţiune însumând o suprafaţă de 72 m2• 

Prin acest sondaj s-a constatat că nivelul de locuire are o grosime de 0,40 - 0,60 m, 
adâncindu-se în zona complexelor, până la 1,00 ~ 2,80 m. Deşi pe suprafaţa monumentului sunt 
prezente şi fragmente ceramice datând din sec. IV - III a.Chr., în sondajul practicat nu s-a putut 
distinge un nivel de cultură geto-dacic aparte. Aceasta a fost, probabil, complet înlăturat de 
amenajările ulterioare ori de lucrările agricole, care s-au practicat intens pe suprafaţa monumentului. 
Nivelul în cauză este mult mai bogat în ceramică geto-dacică pe latura de sud a aşezării, ocupată în 
prezent, de ogoarele locuitorilor satului. Locuirea medievală · este marcată de un singur strat, 
întinzându-se pe întreaga suprafaţă a sondajului. Materialele. ce au ieşit la suprafaţă plasează 
cronologic această parte a aşezării în sec. VIII - IX. A fost surprinsă o locuinţă de tipul celor 
adândte în sol; în colţul de N-E al acesteia au fost dezvelite resturile unei instalaţii pentru foc, 
constând dintr-o vatră înconjurată de mulţi bolovani de piatră spartă, unii aranjaţi într-o anumită 
ordine. 

Din interiorul complexului, menţionăm, în primul rând, obiecte din metal, din os, unul cu 
ornamente în linii incizate în val. 

Cea mai numeroasă categorie o ·. constituie ceramica lucrată cu mâna, remarcându-se în 
special, tipul de vas-borcan. Unele fragmente, sunt ornamentate pe muchia buzei, cu amprente 
digitale, altele cu striuri drepte sau vălurite aplicate pe suprafaţa exterioară. În colţul se sud-vest al 
secţiunii, la numai 0,40 - 0,55 m adâncime, probabil, pe suprafaţa antică de calcare, a fost descoperit 
un (cuptor?) pietrar. 

Ce\e peste 240 fragmente ceramice lucrate cu mâna, neornamentate, se încadrează în seria 
ceramicii caracteristică lor secolelor VII - IX. Bazându-ne pe datarea ceramicii descoperite, atribuim 
ambele complexe orizontului caracteristic evului mediu timpuriu. · 
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Cele câteva observaţii, pe care le vom prezenta, poartă un caracter de ordin preliminar. O 
schemă mai largă a tabloului istoric al aşezării va putea fi schiţată în urma unor cercetări mult mai 
ample şi pe suprafeţe mult mai extinse. 

88. MEDIEŞUL AURIT, Jud. Satu Mare; Sever Dumitraşcu, Nicolae Sărac, Florin 
Sfrengeu, Florica Cheregi, Speranţa Pop, Ioana Scurt, Marinel Roşu, Florin Maier, Gabriel 
Vezentan, Universitatea din Oradea; Gheorghe Lazim, Muzeul judeţean Satu Mare; Ion Crişan, 
Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea 

Săpăturile arheologice efectuate în aşezarea dacică de la „Suculeu", în zona din vestul 
rezervaţiei arheologice a cuptoarelor de ars vase, conservate în situ, au condus la obţinerea unor 
informaţii arheologice de o importanţă majoră, ceea ce ridică obligaţia continuării cercetărilor în 
aşezarea dacică de pe malul drept al Ractei (afluent al Someşului). 

Asfel, pe lângă cele trei nivele descoperite în staţiune anterior (nivelul dacic preroman şi 
nivelul dacic de epocă romană, datând din sec. II - III din aşezarea de la „Şuculeu", pe malul drept 
al Ractei şi nivelul târziu, datând din sec. IV eventual primul deceniu al sec. V din aşezarea „La 
Oşanu", de pe malul stâng al Ractei), au mai fost evidenţiate în aşezarea de la „Şuculeu", încă două 
niveluri de locuire: un nivel din epoca romană târzie. sec. III - IV cu ceramică cenuşie şi mai ales 
neagră zgrunţuroasă şi un nivel datând din sec. IV cu ceramică dacică şi de factură romană 
provincială, dovedind continuarea aşezării dacice şi în epoca romană târzie şi raporturi cu noile 
neamuri pătrunse în zonă: dacii estici (Daci Mari ?), burii, vandalii, gepizii timpurii. 

Menţionăm prezenţa masivă în aşezare (în locuinţe) a ceramicii dacice târzii (sec. III - IV) 
neagră zgrunţuroasă de factură romană provincială, care nu apare, până în prezent în aşezările 
vandale de tip Beregsurany (Ungaria) sau în cele gepide (celto-gepide ?) de tip Blazice (din 
Slovaci31). Se menţine modelarea chiupurilor mari, la roată, de culoare cenuşie, unele ornamentate 
cu BRAU ALVEOLAR, alături de olăria tăiată cu sfoara de pe discul roţii olarului. Nu a fost 
descoperită, până în prezent ceramică de tip Przeworsk şi nici vase ornamentate cu motive 
STAMPA TE. Săpăturile vor fi continuate cu şi mai mare încetineală în viitor pentru obţinerea unor 
informaţii cât mai nuanţate. 

89. METEŞ „LA PEŞTERA", Jud. Alba; Horia Ciugudean, Muzeul Naţional al Unirii 
Alba Iulia 

Au fost continuate săpăturile în aşezarea preistorică situată pe un mic platou, cu 
dimensiunile de cca. 120 x 70 m, care formează partea superioară a unei stânci calcaroase aflate pe 
malul stâng al văii Albinei. Au fost săpate trei secţiuni, dintre care S.I A (5 x 1 m) şi S.III (10 x 1 
m) au fost plasate pe latura sudică a aşezării, iar S.II (7 x 1 m) aproximativ în zona sa centrală. Din 
punct de vedere stratigrafic s-a constatat că natura şi grosimea depunerilor arheologice variază de la 
o secţiune la alta. Astfel, în secţiunea I A grosimea stratului de cultură se apropie de 1 m, primele 
trei nivele aparţinân1 fazei a III-a a culturii Coţofeni, ultimul nivel fiind caracteristic bronzului 
timpuriu din zonă. In secţiunea II stratul de cultură nu depăşeşte 0,35 m, la bază aflându-se 
materiale Coţofeni, iar în partea superioară materiale amestecate, aparţinând bronzului timpuriu şi 
celui mijlociu (cultura Wietenberg). În fin~, în S.III nu s-a constatat decât prezenţa unui nivel 
Coţofeni, fiind surprinsă parţial o locuinţă de suprafaţă, din care s-a recoltat ceramică Coţofeni 
târzie, inclusiv buze răsfrânte tip „manşetă. şi un pumnal de formă foliacee din cupru. 

Restul materialului arheologic din celelalte secţiuni cuprinde vase întregi şi fragmentare, 
unelte din silex şi un topor din piatră neporforat, râşniţe şi o mărgea din lut, majoritatea aparţinând 
culturii Coţofeni. Bogăţia materialului din aşezare, precum şi identificarea cimitirului tumular 
corespunzător acestuia, numărând nouă tumuli, impun continuarea şi extinderea cercetărilor în anii 
viitori. 
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90. MICĂSASA, Jud. Sibiu; Ioan Mitrofan, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei 

Cercetările arheologice întreprinse în această campanie s-au desfăşurat în cadrul aşezării 
romane, în două puncte. În primul punct, în partea de nord-est a ei, s-au efectuat două secţiuni de 30 
x 2 m, paralele, (interval de 1 m între ele). Aici, s-au identificat urmele unui drum pietruit, via 
glarea strata aparţinând fazei finale a aşezării. În al doilea punct, spre partea de sud a aşezării, s-au 
efectuat două secţiuni de 20 x 1,50 m cu interval de 1 m între ele, desfiinţate apoi, când s-au trasat 6 
casete de 3 x 2; 2 x 2; 4 x 2,50; 2,50 x 1,50; 2 x 1; 3 x 2 m. Aici, începând aproape de la suprafaţa 
solului actual şi uneori până la I m adâncime, s-a dat de dărâmături provenind de la· construcţii 
somptuase, cu fundaţii din bulgări de mortar şi din pietre de râu, cu instalaţii de hypocaustum şi cu 
pereţii din cărămizi ori bârne şi tencuiţi cu mortar. Unele dintre ele aveau pereţii vopsiţi în diferite 
culori şi erau acoperite cu ţigle şi olane. Sub aceste dărâmături, distruse în bună parte în antichitate, 
sau· deranjate de lucrări medievale ori moderne, s-au aflat urmele a 6 cuptoare pentru ars oale, 
urmele a 3 cuptoare pentru copt pâine precum şi urmele unor construcţii anterioare. S-au putut 
distinge, ca şi ·cu alte prilejuri, 3 niveluri de construcţie . Din primul nivel, s-au aflat fragmente de 
vase şi dâre de cărbune şi cenusă, provenind de la barăci ori de la locuinţe de lemn incendiate. Tot 
acestui nivel, se pare că-i aparţine, şi unul din cuptoarele pentru copt pâine. În cel de al doilea nivel 
s-au aflat urme, din fundaţiile din pietre şi bulgări de mortar, ale unor construcţii, 6 cuptoare pentru 
olărie şi 2 cuptoare pentru pâine, ultimele, din faza finală a acestui nivel. Notăm că, atât cuptoarele 
pentru olărie cât şi cuptoarele pentru pâine, au fost construite în pământ, începând de la nivelul de 
călcare antic, direct în lutul galben al luncii Târnavei Mari, sau în stratul cu urme materiale şi lut 
galben. Cercetarea lor s-a făcut prin golirea de vestigii a structurilor care s-au păstrat, cât şi, contrar 
uzanţelor arheologice, (la cele mai multe dintre ele), prin înlăturarea, până în apropierea crustei 
formate în timpul arderii, a pământului din jur, plin cu urme materiale. Cuptoarele pentru olărie sunt 
circulare s-au aproape circulare. Cele, care au fost cercetate integral, au diametre 1 - 1,54 m şi 

·camera de ardere a vaselor înaltă de la 0,90 la 1,48 m. Dintre cuptoarele pentru copt pâine doar unul 
este mai bine păstrat, aproape circular, el are diametrul de 1,30 m şi bolta înaltă de 0,50 m. În acest 
nivel, dar mai ales în interiorul cuptoarelor de olărie, şi în preajma lor, s-au găsit foarte multe 
fragmente de vase romane de uz curent, de dimensiuni şi forme diferite, precum şi fragmente de la 
vase dacice. Într-unul dintre cuptoarele cercetate, s-a descoperit o şarjă de vase calcinate, între care, 
unele prin topire, au căpătat forme ciudate. În cel de al treilea nivel, cel din faza finală aşezării, ale 
cărui structuri au răvăşit din plin nivelurile anterioare, distingem două faze de construcţie ale unor 
clădiri de mari dimensiuni ale căror dărâmături, după cum s-a arătat, sunt prezente până aproape de 
suprafaţa solului actual. Dintre descoperiri, mai semnalăm, 15 fragmente de vase terra sigillata, 
fragmente de vase ştampilate, de vase barbotinate, de vase cu decor în raze şi cu ştampilă sau cu 
decor în relief aplicat, ornate cu şerpi, între care şi două fragmente dintr-un dolium cu însemne ce 
par a fi paleocreştine. S-au mai găsit obiecte din fier, un topor-ciocan şi o cheie neobişnuit de mare, 
de 24 cm; 4; fibule şi fragmente de fibule şi 6 monede. 

91. MITOC „MALU GALBEN", Jud. Botoşani; Vasile Chirica, Institutul de Arheologie 
Iaşi; Codrin Chirica, Universitatea Iaşi 

Săpăturile arheologice s-au desfăşurat pe două planuri şi în mai multe etape: 
1. Locuirile aurignaciene 
2. Locuirile gravettiene 
1. A fost redescoperit atelierul 62, din careurile B - D 5, la adâncimea de 10,50 - 10,65 m. 

Acest complex, alcătuit dintr-un atelier şi 2 vetre de foc, a fost depistat în 1985. Cu acea ocazie, au 
fost recoltate probe de cărbune, care au dat ca vârstă verosimilă, 30000 B.P. Întregul complex a fost 
apoi acoperit cu hârtie cerată şi folie, pentru a fi cercetat ulterior. 

Cu ocazia reluării săpăturilor în campania anului precedent, a fost recoltat întregul inventar 
litic al atelierului, compus dintr-o mare cantitate de deşeuri de cioplire, nuclee, aşchii şi lame 
neretuşate. Nu s-au găsit unelte finisate. 
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2. Locuirile gravettiene. În lunile mai şi august, s-au continuat cercetările în partea 
superioară a profilului, pentru descoperirea de noi materiale susceptibile datării cu ca1~cter 
radioactiv. S-a constatat, ca şi în anii anteriori, că partea superioară a profilului este sterilă din punct 
de vedere arheologic şi faunistic. Doar la adâncimea de 1,98 m s-a găsit un humerus de ren, dar 
există o mare probabilitate ca piesa să fie rulată, deci în poziţie secundară. Afirmaţia se bazează pe 
descoperirea unor piese de silex cu cioplire arhaică, anterioară culturii gravettiene, ajunsă aici prin 
rulare. 

Cu ocazia cercetărilor din luna august, suprafeţele pe al căror perimetru s-au început 
săpăturile în luna mai, au fost adâncite până la 5,20 m. În felul acesta s-a descoperit noi materiale 
arheologice, chiar dacă nu tipice, dar care atestă existenta celui de-al V-lea nivel de locuire 
graavettiană, postulat încă din 1989. Între 3,90 şi 5,20 m, p~ înclinarea naturală a profilului, a fost 
continuată cercetarea nivelului IV gravettian, cu resturi de vetre, piese de silex tipice şi atipice, 
deşeuri de cioplire,resturi faunistice. Se remarcă prezenţa lamelelor a dos, a gratoarelor şi burinelor 
de unghi, specifice Gravettianului. Resturile faunistice (lipsesc vetrele tipice, bine conservate), 
descoperite la pjirtea superioară a acestui nivel, cât şi în limitele nivelului V gravettian, vor fi 
expediate în Belgia şi, în cadrul Acordului de colaborare cu Institutul Regal de Ştiinţele Naturii din 
Bruxelles, vor fi efectuate determinări de cronologie absolută, pentru stabilirea listei acestor locuiri 
şi, implicit a momentului când marea staţiune de la Mitoc-Malu Galben a fost definitiv părăsită de 
grupele umane ale epocii paleolitice. 

92. MOGOŞEŞTI, Corn. Adunaţii-Copăceni,, Jud. Giurgiu; Cristian Schuster, Institutul 
Român de Tracologie; Traian Popa, Muzeul Judeţean Giurgiu 

Cercetările din 1995 reprezintă o continuare a celor efectuate în· anii 1989 şi 1993. 
Amplasată pe un bot al terasei, în dreapta Argeşului, zona de interes arheologic este apărată 

natural din trei părţi ( est, vest, nord), de văi adânci, iar pe latura sudică, investigaţiile de suprafaţă 
ne fac să credem că avem de-a face cu un şanţ de apărare (cultura Tei?, cultura Basarabi?, civilizaţia 
getică?). În recenta campanie au fost trasate două secţiuni (notate S 1/1995 = S13 şi S2/1995 = S 
14). Ele au fost orientate N-S, parallel cu latura vestică a terasei, la 30 m de marginea acesteia. 
Dimensiunile secţiunilor au fost 10 x 2 m. 

Stratigrafia. Imediat sub pământul vegetal (gros de cca. 0,30 - 0,40 m), care conţinea urme 
materiale aparţinând diferitelor perioade (feudal-târzii, getice, hallstattiene şi bronz), a fost surprins 
stratul culturii Tei, cu o grosime de 0,35 - 0,56 m. · 

Straturi clar conturate, care să aparţină altor culturi nu au fost sesizate. 
Complexele. Investigaţiile au du·s la identificarea mai multor complexe, toate aparţinând 

bronzului mijlociu. 
1. Două locuinţe de suprafaţă (notate L3 şi L4); prima orientată SV-NE, cea de-a doua SSV

NNE. 
2. Patru vetre de fos:; (notate V 4 - V7), de formă ovală, cu mai multe refaceri, ridicate direct 

pe pământ. Dispunerea lor formează un dreptunghi, între ele găsindu-se o platformă de lut bine ars, 
acoperită de multă cenuşă, din stratul format de aceasta recuperându-se zeci de fragmente de oase de 
animale arse. Platforma şi cele patru vetre de foc erau amplasate în faţa locuinţelor Ll, L3 şi L4. 

3. Trei gropi menajere (notate G3-G5), toate în formă de sac. 
Materialul arheologic. 1. Piesele litice: 3 lame de silex, 5 gratoare, 2 burine, un mare număr 

de aşchii, o seceră de gresie nisipoasă, 3 fragmente dintr-o râşniţă. 2. Obiecte de lut: 4 fusaiole 
nedecorate (dduă în formă de disc, una conică, alta în formă de mosor) şi o rotiţă de car miniatural. 
3. Piese din os şi corn: 2 topoare (fragmentare) din corn de cerb, 4 ace din os şi un tub tot din os. 4. 
Piese din metal: 4 mărgele tubulare şi o Rollkopfnadel, toate din bronz. 5. Ceramica deţine ponderea 
cea mai mare din întregul material recuperat (cca. 80%), fiind reprezentată prin ceie trei categorii: 
fină (10%), semifină (40%) şi grosieră (50%). În general, ceramica fină, se constituie din fragmente 
care au aparţinut unor vase de dimensiuni reduse: ceşti, pahare, castronaşe. Decorul este cel 
caracteristic culturii Tei. Interesante sunt vasele întregi şi întregibile din pastă semifină şi grosieră. 
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Concluzii. Ceramica (mai ales cea fină), prin decor şi unele elemente ce indică relaţii cu 
spaţiul sud-dunărean, ne întăreşte părerea că la Mogoşeşti avem de-a face cu momentul de tranziţie 
de la Tei II la Tei III (după cronologia lui V.Leahu). 

93. MURIGHIOL „HALMYRIS", Jud. Tulcea; Institutul de Studii Operativ - Strategice şi 
Istorie Militară; Mihail Zahariade, Florin Topoleanu, ICEM, Tulcea, Alexandru Madgearu, Traian 
Dvorski, Institutul de Studii Operativ - Strategice şi Istorie Militară 

I. COMPLEXUL TERMAL DIN SPATELE PORŢII DE VEST. A continuat dezvelirea 
edificiului descoperit în 1994, denumit convenţional Thermae I. El se compune din: trei bazine de 
apă, caldarium, tepidarium, frigidarium şi două culoare de acces. Bazinul 1 (de încălzire a apei) era 
despărţit de caldarium printr-un zid de cărămidă legată cu mortar alb, gros de 0,40 m. 

Era pus în legătură cu bazinul 2 printr-un canal făcut dintr-o gură de amforă, olane şi 

cărămizi. Bazinul 2 (cu zidul gros de 0,70m.) are o banchetă înaltă de 0,27 m. şi lată de 0,17 m. 
Între zid şi incinta edificiului se află un interstiţiu lat de O, 13 m., pentru circulaţia aerului cald care 
venea din hypocaust. Sala tepidarium (2,64 x 1,70 m.) era pavată cu plăci de piatră aşternute cu 
mortar cenuşos, dur. Frigidarium constă dintr-o sală de 2,75 x 4 m. şi un bazin (nr. 3), fără scurgere 
(pentru apă rece). Între frigidarium şi tepidarium se află un culoar de acces lat de 1,10 m. Un alt 
culoar, paralel cu primul, avea o intrare spre frigidarium (lată de 1,12 m.), care a fost blocată într-o 
fază ulterioară de folosire a edificiului. Spre vest şi sud de edificiul termal se dezvoltă un domus, 
care va fi cercetat în viitor. 

II. CAZARMA. A fost identificat un edificiu de 30 x 17· m., cu ziduri din piatră legată cu 
mortar. Latura de vest este situată la 3 m. de zidul de incintă, în apropierea porţii de vest. A vând în 
vedere poziţia şi dimensiunile sale, se pare că edificiul a servit drept cazarmă. Interiorul este separat 
în două mari compartimentări printr-un zid orientat V-E. În jumătatea de sud au fost descoperiţi 
pilaştri groşi de 2,5 x 2,Ş m., care susţineau o suprastructură de lemn şi ţigle. 

III. POARTA DE VEST. A continuat degajarea dărâmăturii din zwingerul de formă 
aproximativ circulară, ocazie cu care, s-a constatat existenţa unei locuiri de la sfârşitul sec. VI şi 
începutul sec. VII, ulterioară distrugerii porţii ( o locuinţă, trei vetre de foc, cu material ceramic din 
sec. VI şi zgură de fier). A fost identificată prima fază de construcţie a porţii (sec. II), care constă 
din două turnuri rectangulare, cu frontul de vest mult îngroşat. În interior, turnurile erau pavate cu 
piatră şi cărămidă. A fost descoperit şi drumul (lat de 4,75 m.) care pătrundea prin poartă. El era 
alcătuit din blochete de granit bine bătătorite în pământ galben. În faza a II-a (sec. IV), a fost 
demantelată suprastructura turnurilor. Peste asizele rămase au fost aşezate cele ale zidului 
zwingerului. În zidul zwingerului au fost incluse fragmente de inscripţii funerare din sec. II. A mai 
fost cercetat complexul de încăperi de la sud de poartă. Prin desfiinţarea unor martori s-a putut 
preciza planul acestor încăperi, precum şi modul în care se făcea accesul pe bastionul interior de 
sud. Dintre obiectele descoperite aici menţionăm o monedă de bronz de la Phokas. 

94. NĂDLAC „MĂNĂSTIREA CNEAZULUI", Jud. Arad; Suzana Heitel, Institutul de 
Istoria Artei „George Oprescu" 

Mănăstirea Cneazului (Monasterium Kenez), localizată lângă Nădlac, pe baza toponimului 
format prin extinderea denumirii ei asupra aşezării întemeiate în preajma mănăstirii, a fost atestată 
documentar în anul 1192. Cu toate că, după mijlocul sec.XIII nu mai apare în documente, ruinele ei 
se pare că au supravieţuit, suprapuse azi de un val de pământ (dig al Mureşului), ridicat aproximativ 
de două decenii. Însă, această atribuire a ruinelor respective, propusă de noi pe baza unei sumare 
descrieri şi o schiţă de plan din sec.XIX, recent descoperite, nu poate fi susţinută fără cercetări 

arheologice, care· ar fi în măsură să ofere argumente decisive şi în privinţa atribuirii acestei 
mănăstiri bisericii răsăritene. 
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95. NICOLAE BĂLCESCU PUNCTUL „LA VII", Corn. Alexandru Odobeşti, Jud. 
Călăraşi; Alexandru Păunescu, JAB; Em. Alexandrescu, MINR 

În acest punct arheologul Mircea Munteanu a făcut mai multe sondaje în anii 1987, 1990 şi 
1993 (1) Sondajul din 1995 a constat dintr-o secţiune de 10 x 1 m (S1/1995) unde a fost stabilită 
următoarea succesiune stratigrafică: 1 - Orizontul negru al solului actual gros de 0,40 - 0',56 m. 2 -
Sol cenuşiu deschis granulat, gros de 0,40 - 0,60 m, care conţine fragmente ceramice din sec. IV 
p.Chr. 3 - Depozit loessoid gălbui-cenuşiu, prăfos gros de 0,30 - 0,60 m, cu pete calcaroase şi multe 
galerii de rozătoare reprezentând nivelul aurignacian. 4 - Depozit loessoid gălbui, prăfos, cu mici 
concreţiuni de calcar gros de O, 10 - 0,50 m, care este steril din punct de vedere arheologic. Limita 
inferioară a acestui depozit nu a fost atinsă deoarece s-a săpat doar până la adâncimea de 1,80 m. 
Inventarul litic provenit din Sl/1995, cuprinde un număr de 31 de piese litice dintre care distingem 
un racloar simplu convex, un gratoar carenat atipic, o piesă cu encoche dublă şi trunchiere concavă, 
3 lame (din care o lamă cu encoche, folosită ca racloar, o lamă fragmentară cu retuşe fine inverse). 

Prezenţa acestor . tipuri de piese ne îngăduie să afirmăm că avem de-a face cu o locuire 
aurignaciană contemporană sau parţial contemporană cu altele din sudul Câmpiei Române cum ar fi 
cele de la Giurgiu - Malu Roşu, Cernica, Târgşoru Vechi - Curtea Domnească. (2) Importanţa 
cercetărilor din această aşezare rezidă şi în faptul că ea reprezintă în momentul de faţă prima 
staţiune aurignaciană din sud-estul Câmpiei Române săpată metodic. 

96. NUFĂRU, Jud. Tulcea. Campania desîaşurată în 1995 în aşezarea fortificată de tip 
urban de pe teritoriul actualului sat Nufăru, finanţată de MMN (care a asigurat forţa de muncă 
ostăşească), de JAB şi de ICEM Tulcea, a urmărit studierea vieţuirii din secolele X - XIII şi 
obţinerea de informaţii privind traseul fortificaţiei bizantine de aici. S-au realizat săpături în mai 
multe puncte, după cum urmează: 

A. BUFET. Corneliu Andonie, MMN; Oana Damian, JAB 

Cercetările începute în zona centrală a satului Nufăru în 1992, prin trasarea unei suprafeţe S 
1 B(ufet), cu dimensiunile de 13 x 6,60 m, orientată est-vest, au continuat în vederea ~tudierii 
vieţuirii din interiorul aşezării fortificate din epoca bizantină, descoperindu-se două locuinţe cu 
vetre înconjurate de pietre, databile în prima jumătate a sec. XI şi epuizându-se cercetarea unor 
gropi menajere ( opt aparţinând nivelului sec. XII - XIII şi două aparţinând nivelului sec. XI). 

Materialul arheologic descoperit este reprezentat în special de ceramica, specifică secolului 
XI, aparţinând categoriei comune (specia nisipoasă cu decor incizat, cea cenuşie cu decor lustruit, 
cea caolinoidă pictată cu vopsea roşie), cât şi celei de factură superioară (amfore, vase smălţuite, 
olive sau divers colorate, cu decor în relief); au mai fost descoperite şi o serie de obiecte mărunte 
din lut, os, corn, piatră, fier, bronz, sticlă, dintre care remarcăm două cruciuliţe simple din bronz şi 
un ou din lut smălţuit fragmentar; la acestea se adaugă şi o serie de monede (în special din sec. XI). 

B. CURTEA VASILE DUMITRESCU. Gh. Mănucu Adamrşteanu, MIAMB 

Interesul ştiinţific în acest punct, cu o stratigrafie foarte interesantă, din epoca romană până 
în secolul XIII, şi mai multe ziduri de incintă, este legat de epuizarea zonei disponibile, de lămurirea 
orientării şi cronologiei zidurilor descoperite în 1993, de obţinerea de date stratigrafice pentru 
nivelele bizantine târzii, ca şi pentru cele romane. În 1995 au putut fi reluate săpăturile în zona 
cercetată în 1993, continuându-se adâncirea în S 3 (orientată E-V, cu dimensiunile de 10 x 1,50 m) 
şi trasându-se o nonă secţiune S 6 (orientată E-V, cu dimensiunile de 5 x·2 m) pentru a vedea dacă 
zidurile descoperite în S 2-3/1993 cont1nuaă spre sud şi pentru verificarea stratigrafiei privind 
sfârşitul 'locuirii), precum şi o casetă, C 1 (de 3 x 3 m, ~a vest de ace_astă secţiune), pentru a urmări 
traseul restului de zid din capătul vestic al S 3/1993. In ceea ce priveşte stratigrafia, menţionăm 
situaţia din S J. Ultimele complexe surprinse sunt datate cu stamena devalorizate şi poartă urmele . 
unei distrugeri violente, ce poate fi pusă pe seama atacului tătar din 11242. Pentru prima dată în 
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această zonă au fost surprinse materialţ din epoca romană. La -3,70 m, a fost descoperită o groapă 
care pătrundea sub malul s·udic, cu diametrul de 1,00 m şi adâncimea de 0,50 m, ce cuprindea câteva 
fragmente de amfore romane, iar la -3,80 m, în strat, au fost găsite fragmente din partea superioară a 
unei amfore lucrată din pastă deschisă la culoare, decorată ~u coaste. 

Dintre complexele arheologice, menţionăm o locuinţă de suprafaţă, descoperită în capătul 
estic al S 3, la adâncimea de 2,20 m, cu dimensiunile surprinse în secţiune de 1,55 x 1,20 m; latura 
de nord s-a păstrat pe o înălţime de 0,35 - 0,40 m, fiind formată din 2-3 asize de pietre mici şi 
mijlocii legate cu pământ; podeaua era din pământ negru bătătorit. Locuinţa, cu urme de bârne arse, 
a fost distrusă de un incendiu. Pe baza inventarului - amfore bizantine cu torţile supraînălţate, 
ceramica smălţuită, se poate aprecia că locuinţa a existat în ultimele decenii ale secolului al XJ-lea. 
Această încadrare cronologică este confirmată de descoperirea unei gropi (gr.2), datată cu un 
stamenon al împăratului Alexios I Comnenul emis la Adrianopol? - Philippopolis? (1092-1118), ce 
suprapune locuinţa. 

C. INCINTA DE NORD. Corneliu Andonie, MMN; Oana Damian, JAB; Paul Damian, 
MNIR 

Sondajele efectuate în zona delimitată de incinta de est (punctul „Dispensar") şi respectiv de 
vest (curtea Ştefan Ene) a cetăţii bizantine (ridicată la sfârşitul sec. X - începutul sec. XI), pe două 
dintre străzile care coboară spre Dunăre, au permis depistarea incintei de nord a acesteia. Apărută la 
-0,60 m, într-o secţiune trasată foarte aproape de Dunăre, pe strada mai apropiată de limita vestică, 
cu orientarea nord-sud şi dimensiunile 9 x 1,50 m, incinta de nord are orientarea NE-SV şi lăţimea 
de 2, 70 m, a fost surprinsă pe o lungime de 1,50 m (lăţimea secţiunii) şi pe o înălţime de 2, 1 O - 2,40 
m; paramentele, dintre care cel interior se păstrează pe o înălţime mai mare, sunt construite din 
blochete de piatră, lungi şi înguste, legate cu mortar alb şi hidrofug pentru rosturi, iar emplectonul 
din pietre legate cu mortar alb. Săpătura de anul acesta s-a oprit pe nivelul de construcţie a zidului, 
la -2,70 m, cercetarea urmând a fi reluată într-o campanie viitoare pentru obţinerea de elemente de 
datare a zidului, atingerea nivelului de călcare din cetate, obţinerea de informaţii de ordin 
stratigrafic şi constructiv. Se impune, totodată, în viitor, şi efectuarea unor sondaje de control mai 
spre est, mai aproape de incinta descoperită în curtea dispensarului, pentru verificarea traseului şi 

delimitarea spaţiului fortificat. 

97. ODAIA TURCULUI, Corn. Mătăsaru, Jud. Dâmboviţa; Radu Băjenaru, JAB; Adriana 
Ardeu, studentă Universitatea Bucureşti 

După o întrerupere de şase ani au fost reluate săpăturile arheologice în aşezarea din epoca 
timpurie a bronzului de la Odaia Turcului. Scopul cercetărilor din acest an a fost verificarea 
stratigrafiei aşezării şi relaţia dintre valul de apărare şi nivelurile din aşezare. S-a deschis , o singură 
secţiune numită SA/1995 cu dimensiuni de 16 x 3 m, orientată SSE-NNV, în marginea vestică a 
aşezării. SA/1995 este paralelă cu profilul vestic al SJ/1988 şi perpend'iculară pe SJI/1988. Din 
motive obiective, săpătura nu a ajuns la pământul viu, astfel încât în momentul de faţă nu dispunem 
decât de rezultate ' parţiale. 

În carourile l - 6 săpătura s-a adâncit până la -0,80. Solul vegetal are o grosime de cca. O, 10 
m şi conţine materiale ceramice din epoca bronzului şi medievale (sec. XVI - XVII). De la baza 
solului vegetal se adâncesc două gropi medievale care au distrus în mare parte nivelurile epocii 
bronzului. Nivelul superior de locuire (corespunzător grupului Odaia Turcului) are o culoare cenuşie 
închisă şi o grosime de 0,25 m. Acest nivel suprapune locuirea Glina, ce constă, între -0,35 -0,80, 
din trei niveluri . Este vorba de o refacere succesivă (şi probabil locală) a unei locuinţe din care, din 
cauza deranjamentelor u: terioare, nu s-au mai păstrat decât slabe urme de podea. 

În carourile 7 - l6 săpătura s-a adâncit până la -0,50 m şi a surprins valul de apărare al 
aşezării , constituit dintr-un lut castaniu-roşcat, foarte compact. Singura observaţie stratigrafică 
sigură este aceea că nivelul corespunzător grupului Odaia Turcului suprapune valul de apărare. În 
consecinţă, fortificaţia nu poate aparţine decât unuia din nivelurile Glina surprinse în aşezare. 
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Singurele complexe de locuire, în afară de cele două gropi medievale amintite, sunt patru gropi ce 
se adâncesc de la baza nivelului superior, din care două perforează valul de apărare. 

Materialul ceramic este tipic atât pentru cultura Glina cât şi pentru grupul Odaia Turcului şi 
împreună cu materialele rezultate din săpăturile mai vechi se află în curs de prelucrare la JAB. 

98. ORADEA, ,,CETATEA ORADEA", Jud. Bihor; Adrian A. Rusu, Institutul de 
Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca 

Campania a V-a a avut în obiectiv cercetarea secţiunilor S X (1 O x 2,5 m), S XVIII (7 x 5 m) 
şi finalizarea S XVI. începută în campania anterioară. 

Fortificaţia de lemn si val de pământ a fost întâlnită în două puncte diferite. S-a confirmat 
refacerea ei în două etape. cel puţin în perimetrul aripii vechi a palatului episcopal. Din perioada 
contemporană ei au fost cercetate o locuinţă şi un cuptor (sec. XII - XIII). Cercetarea a confirmat 
ipotezele mai vechi ale succesiunii de construcţie a aripilor palatului episcopal. 

Aripa veche a fost cea dinspre sud-est. la care s-a adosat, în unghi obtuz, o altă aripă nouă, 
mai amplă. Un alt punct al şantierului a urmărit vecinătăţile turnului de incintă, cu bază circulară 
.(I.21 Diametrul său a fost de circa 7.60 111 . Au fost găsite nivelele sale de construcţie şi dărâmare. 
Au apărut elemente noi ale palisadei din sec. al XVII-iea şi amenajări locative din secolele XVII -
XVIII. S-au cercetat şase noi morminte (M 45 - M 50). Între pietrele profilate se găsesc, în proporţie 
egală, fragmente gotice şi renascentiste. Unele sunt noutăţi , altele au semne de pietrari noi ori 
prezintă refolosiri interesante. S-au descoperit încă două fragmente de clopot, din care una cu un 
fragment de inscripţie, cealaltă cu un cap de „putti ... Se adaugă accesorii vestimentare şi podoabe 
(copci ornamentale, .,trese" aurite. inel cu montură. ac de pănaş), aplici (una argintată, pentru o 
broască de lădiţă) . Alături de numeroasele fragmente de ghiulele, sunt piese şi accesorii de 
construcţie de fier. Între piesele de sticlă remarcăm un fragment din gâtul unui flacon şi peretele 
unui vas ornamentat prin incizii şi vopsire. Din ceramica de uz comun o menţiune specială merită 
un lot de pahare de lut. din pastă caolinică (sec. XIV - XV). ceramică importată din Orient. S-au 
găsit urmele consistente ale unei sobe confecţionată din cahle-oale cu gura circulară (21 bucăţi 

întregi sau întregibile). Pe lângă alte materiale Ic adăugăm pe cele numismatice." Cele mai vechi sunt 
un grup de trei monede de la sfârşitul secolului al XIV-iea. 

99. ORĂŞTIE, Jud. Hunedoara 

A. DEALUL PEMILOR punct X2; Sabin Adrian Luca, Universitatea „Lucian Blaga", 
Sibiu; Marius Ciută, Universitatea „ I Decembrie 1918". Alba Iulia 

Şantierul a fost cuprins între temele de cercetare ale proiectului ce vizează studierea văii 
Mureşului mijlociu, desfăşurat în cadrul Centrului de proto- ş i preistorie de pe lângă Universitatea 
,,1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi coordonat de prof. univ.dr. Iuliu Paul. 

A patra campanie de cercetări arheologice a avut două mari obiective:a. Continuarea 
magistralei stratigrafice numărul I. Pentru realizarea acesteia s-au trasat secţiunile 8, 9, 10 şi 12. 
Fiecare dintre acestea au avut 20/ 1.5 m. Cercetarea unor obiective majore - precum bordeiul 3/1995 
şi necropola neolitică - a necesitat deschiderea secţiunii 14/1995 qe 9,5/2 m şi a casetelor C 3-
4/1995 cu dimensiunile de 4/2 m. În afara celor două morminte neolitice cercetate cu aceas.tă ocazie, 
s-au mai descoperit şi două şanţuri de fundare a unor garduri (şanţurile 2 - 3/1995). Astfel că, 
imaginea asupra aşezării s-a aprofundat, în mare măsură. Studierea şanţului de fundare a gardului 1. 
Pentru aceasta s-au trasat, din I O în I O m. patru secţiuni de 8/ 1 m. purtând siglele 11 , 13. 15 -
16/1_995. S-a constatat că şanţul I înconjoară faza de bordeie a aşezării şi necropola neolitică. S-a 
putut constata că aşezarea neolitică aparţinând culturii Turdaş de la Orăştie - Dealul Pemilor, punct 
X2 are două nivele de locuire - pe stratigrafia orizontală - şi o necropolă neolitică aparţinând 
aceleaşi culturi. 
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ANALIZA RESTURILOR FAUNISTICE; Georgeta El Susi, Muzeul Judeţean de Istorie 
Reşiţa 

Resturile osteologice determinate însumează 1679 oase, aparţinând integral mamiferelor. 
Distribuţia materialelor pe complexe indică o acumulare importantă în Bl (68%), 21 % în B4 şi doar 
8% în B5. Lista speciilor identificate este relativ săracă, cuprinzând cinci mamifere domestice şi 
cinci sălbatice. Cu excepţia bourului, toate speciile sunt prezente în fauna actuală locală. 

Raportul specii domestice/sălbatice, în aşezare are o valoare de 55: 45%, în favoarea 
primului grup. Valori asemănătoare s-au înregistrat în nivelele timpurii de la Iclod (53,1 :46,7), în 
aşezări Tisza (50,2 - 50,9: 49,8 - 48%), cât şi în nivelele târzii de la Liubcova - Omiţa (46,3: 
53,6% ). Asemănări, sub raportul ponderii mari a vânătorii, între aşezările de la Orăştie şi Liubcova 
(Valea Dunării, sudul Banatului) nu trebuie să surprindă, având în vedere complexitatea 
ecosistemelor exploatate de către cele două comunităţi. Diversitatea ecologică ce caracterizează 
arealele exploatate de ambele comunităţi neolitice este mai bine reflectată în spectrul faunistic de la 
Liubcova, unde au fost identificate 11 specii sălbatice, faţă de 5 la Orăştie. Vânătoarea avea o 
poziţie bine circumscrisă sub raport ocupaţional; mai ales cerbul era vânat, resturile sale 
reprezentând 31,4%. 

Bovinele domestice înregistrează 47%. Valori asemănătoare, de peste 40 % se semnalează în 
aşezările de la Zali de Câmpie (41 %), Divostin (44%) şi Lebo (40,1 %). Ovicaprinelor le sunt 
atribuite doar 5%. Chiar dacă materialul lor nu s-a păstrat prea bine în condiţiile unui sol acid, nu 
credem ca ponderea lor să fi depăşit 9 - 10%. Surprinde, în schimb rata scăzută a porcului, doar 
4.4%, pentru care, cu siguranţă existau condiţii mai bune de creştere liberă. 

·· În- privinţa modului de exploatare a principalelor specii, câteva aspecte pot fi semnalate. 
Pentru bovine, din cei 42 indivizi estimaţi, cca. 20,8% îl reprezintă animalele sacrificate până la 2,5 
ani, 45,2% până la 4 ani şi 23,8% după această limită. 

Up. procent de 23% indivizi ţinuţi până la o vârstă avansată, alături de o gospodărire 
judicioasă, a animalelor sacrificate până la 4 ani, pare să fi asigurat un spor populaţional, necesar 
într-o economie alimentarăjntemeiată pe exploatarea, în principal, a acestei specii. 

În privinţa suinelor, mare parte a animalelor au fost sacrificate între 1 - 1,5 ani. Pentru 
speciile vânate, predomină animalele mature. Bovinele exploatate de către comunitatea neolitică 
prezentau o dentiţie masivă şi un schelet cefalic puţin gracilizat, fapt valabil şi pentru scheletul 
postcefalic. Mediile calculate pe lăţimile oaselor sugerează indivizi robuşti aidoma celor din arealul 
siturilor de la Iclod, Zau de Câmpie. O talie de 119,9 cm a fost estimată pentru o femelă. 

Aceeaşi constatare privind robusteţea animalelor e valabilă şi în cazul cerbului şi bourului. 
Sub raportul cantităţii de carr1e estimate, din cele 13177 kg calculate pe baza NMI apreciat, 

67, 1 % l-au fumizat taurinele, porcinele şi ovicaprele şi doar 32,9% cele sălbatice. 
În ansamblu, se poate aprecia că economia animalieră a comunităţii neolitice (cultura Vin\ca 

- Turdaş) este una tipică pentru neoliticul dezvoltat, axată fiind pe exploatarea bovinelor (populaţii 
mixte vită/bour), cu o vânătoare intensă. În cadrul ei cerbului i se acorda o importanţă sporită. 

B. CETATE. Zeno-Karl Pinter, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu; Marian Tiplic, 
student, Universitatea „Lucian Blaga" Sibiu 

Datorită unei finanţări reduse au fost abordate săpături restrânse, prin care s-a urmărit 
clarificarea unor amănunte legate de planimetria şi etapele de construcţie şi refolosire a turnului de 
poartă şi a vechiului edificiu de cult. 

Secţiunea S23, cu dimensiunile de 5/3 m, a fost trasată perpendicular pe nava bisericii vechi, 
între fostele secţiuni S2/l 991 şi S8/l 992. Prin această secţiune s-a urmărit surprinderea zidului 
colateralei gotice de nord, începută în prima parte a sec.XIV şi neterminată. Sub solul vegetal, a fost 
surprins pavajul din piatră de râu pe pat de nisip, cunoscut şi datat din campaniile anterioare, la 
începutul sec.XIX. Zidul colateralei a apărut la -0,60 m, fiind surprinsă chiar baza portalului de 
nord, de foarte frumoasă factură gotică. Baza ancadramentului acestui portal a fost realizată din 
două blocuri mari din gresie galbenă, slab micacee, de provenienţă locală, care împreună constituie 
faţa de est cu o lăţime de 2 m. Pe această faţă au fost reliefate postamentele şi pornirile a 4 colonete 
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semicirculare cu caneluri pe fus, de inspiraţie clasică, intercalate de 3 nervuri plate. Pragul intrării 
descoperit la -1,30 m, a fost executat dintr-un element roman din marmură albă refolosit. În faţa 
pragului, spre exterior, a apărut un pavaj din lespezi de gresie de mari dimensiuni, ce acoperă 
integral intrândul generat de portalul retras. În fundaţie, sub acest prag, spre interior, în faţa de sud a 
zidului, a fost încastrat un monument funerar roman reprezentând în relief un bust de bărbat. 
Continuându-se adâncirea în spaţiul dintre zidul colateralei gotice şi cel al navei actuale, au fost 
cercetate 9 morminte, dintre care, cele mai vechi, cu defuncţii depuşi cu mâinile pe lângă corp şi pe 
solul viu: M61, M64, M65, sunt anterioare constructiei gotice, ţinând probabil, de edificiul romanic 
suprapus de actuala biserică. 

Secţiunea S24, de 5/2 m, a fost plasată perpendicular pe fosta secţiune magistrală S 1/1991 şi 
paralelă cu zidul de incintă , la 4 m de acesta,în aşa fel, încât, să poată surprinde zidul de est al 
turnului vechi de poartă, cu deschiderea dinspre interiorul cetăţii. Zidurile turnului au apărut imediat 
sub solul vegetal la -0, 12 m, fiind dezvelită integral latura de est, dinspre interiorul cetăţii. Pe 
această latură s-a putut observa deschiderea interioară a porţii blocată spre sfârşitul sec.XIV cu un 
zid gros de 0,70 m, îngrijit lucrat, din piatră de râu şi cărămidă. Din ancadramentul arcului de poartă 
s-a păstrat doar partea de jos, lucrată prin fasonare simplă, dar îngrijită, în unghi drept, din gresie 
galbenă locală. La adâncimea de -1,26 m a fost dezvelit un nivel de folosire al turnului, marcat de o 
placă de mortar datată spre sfârşitul sec.XVI şi care cel mai probabil, poate fi identificată, ca o 
amenajare a drumului de strajă. Pe această placă s-a prăbuşit , la începutul sec.XVII, o parte a 
zidului de est inclusiv ancadramentul fasonat al porţii, din care s-a· descoperi t, la adâncimea de -1,12 
m, un fragment din aceeaşi gresie, cu profilatură specifică romanicului târziu din Transilvania. 

100. ORHEIUL VECHI, R. MOLDOVA; Ion Gh. Hâncu, Tamara Nesterov, Universitatea 
de Stat a R. Moldova, Orhei 

La Orheiul Vechi, (zona satelor Butuceni ş i Trebujeni), raionul Orhei, cercetările 

arheologice au fost efectuate, cu unele întreruperi , din 1947. Aici s-au evidenţiat urme de activitate 
umană din cele mai vechi timpuri şi până în evul mediu dezvoltat. Arheologii Gh. Smirnov şi P. 
Bârnea au dezvelit vestigii de fortificaţii, diverse clădiri, locuinţe , construcţii auxiliare şi diferite 
obiecte, care pot fi văzute în cadrul muzeului din valea Răutului. Conform Programului de Stat 
„Oraşul medieval Orhei", adoptat în 1992, se fac eforturi î~ vederea conservării acestui sit 
arheologic şi restaurării unor monumente cercetate arheologic. In acest scop, au fost întreprinse 
cercetări la biserica de piatră din centrul platoului, în vederea conservării ei ; nivelul de călcare din 
interiorul bisericii a fost coborît cu 20 cm, fundaţia a fost întărită cu rânduri noi de piatră. A fost 
demolat peretele dintre naos şi pronaos şi păstrată o modificare a peretelui de sud a naosului, 
interpretată ca urma golului de la uşa de intrare în biserică. 

Săpăturile arheologice din 1994-1995 au fost întreprinse de specialiştii Universităţii de Stat 
din Republica Moldova, având de rezolvat următoarele probleme: 1) surprinderea fazelor de 
construcţie; 2) datarea construcţiei; 3) stabilirea accesului iniţial. Aceste lucrări au permis să se 
stabilească: 

1. Planul bisericii se datorează unei singure faze constructive. Adâncimea fundaţiei zidului 
interior este mai mică decât a celor exterioare. 

2. Biserica a fost construită în perioada ce se înscrie în limitele de timp de la sfârşitul 
secolului XIV şi prima jumătate a secolului XV. . 

3. În dreptul intrării în biserică s-a descoperit un trotoar din bolovani de râu; de o parte şi de 
alta a accesului, s-au descoperit morminte. 

Planul bisericii întruneşte unele particularităţi ale lăcaşelor de cult din perioada de început a 
arhitecturii eclesiastice din Moldova, cum sunt forma alungită a altarului şi naosul patrat, iar altele, 
sunt specifice unei perioade mai târzii, ca de exemplu, pronaosul egal cu naosul. Aceste 
particularităţi plasează edificiul în perioada anterioară activităţii ctitoriceşti a lui Ştefan cel Mare, 
construcţia ei fiind posibilă în anii "70 ai secolului XV, când sunt atestaţi documentar pârcălabii 
cetăţii Orhei. Această biserică ar putea fi o verigă din şirul de biserici boiereşti , din care se păstrează 
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numai biserica lui Ioan Tăutu din Bălineşti, cu ale cărei particularităţi planimetrice arc cele 111a1 
multe afinităţi. 

Restituţia aspectului exterior a fost realizată corespunzător informaţiilor obţinute din 
cercetarea arheologică. 

101. OSTROV „DUROSTORUM". Jud. Constanţa; Crişan Muşeţeanu, Paul Damian. 
MNIR; Dan Elefterescu, Muzeul Dunării de Jos Călăraşi; Romeo Cârjan, student, Universitatea 
Bucureşti 

Campania din acest an s-a desfăşurat în zona atelierelor ceramice de la Durostorum. 
concentrându-se asupra suprafeţei în care a fost cercetat anterior cuptorul 11 (C 11 ). 

Pornind de la nivelul de călcare de -1,70 m. ce corespunde nivelului grătarului. am extins 
vechea secţiune trasând două casete. una în colţul de S-E cu dimensiunile de 3 x 2.20 m şi a.doua în 
colţul de N-V cu dimensiunile de 1.50 x 1.50 m. S-a putut constata că nu ne aflăm în faţa unui 
cuptor izolat, ci a unui întreg atelier ceramic. cu o suprafaţă de aproximativ 39 m2• În partea de E a 
atelierului, la -2,05 m, se observa o trapă. iar în exteriorul lui. pe aceeaşi latură. a fost cercetată 
parţial o groapă de formă circulară. cu diametrul de 1,26 m, în umplutura căreia au apărut resturi de 
chirpic şi fragmente de tuburi şi vase. Limita de V a atelierului nu este departe de C 11. În spatele 
cuptorului, în perimetrul atelierului. se găseşte un strat gros de arsură (zgură, cărbuni şi cenuşă. 

probabil aruncate aici după curăţirea focarului). În partea de S-Y a atelierului, la circa 0.40 m de 
limita lui, se profilează o groapă de nisip cernut. Împrejurul atelierului s-au sesizat câteva gropi cu 
diametrul de 0,15 m. probabil gropi de pari. cc susţin un acoperiş care,judecân<l <lupă numărul mare 
de fragmente prăbuşite în interior. pare să fi fost realizat din ţigle. Fundul gropii atelierului apare la 
-2, IO m şi este marcat de un strat de circa O. I O m de arsură puternică, dovedind că prima fază a 
atelierului a sfârşit printr-un incendiu . În colţul <le Sal atelierului apar resturile unui al doilea cuptor 
(C 11 A), în interiorul căruia a apărut un opaiţ cu cioc cordiform, specific celei de a doua jumătăţi a 
sec. li. Acest cuptor. care va fi cercetat într-o campanie viitoare, are canalul de alimentare comun cu 
CI 1, cele două cuptoare fiind afrontate. 

Din atelier s-a recoltat un bogat material ceramic. specific olăriei de masă romane. Se 
remarcă un fragment de oală cu un decor dyonisiac (şarpele şi ciorchinele de struguri). 

102. OVIDIU. Jud. Constanţa: Mihai Bucovală. Muzeul de istorie naţională şi arheologie 
Constanţa 

Obiectivul urmărit a constat în cunoaşterea mai bună a topografiei interioare a fortăreţei, în 
zona incintei de est, situată către golful de odinioară a mării, mai exact în jumătatea de sud a 
acesteia, către turnul circular A. 

În acest scop, în sectorul respectiv au fost deschise 8 carouri, (dintre care 7 intramuros, unul 
extramuros) cu dimensiunile iniţiale 4 x 3 m. lărgite pe parcurs prin câteva casete. 

Rezultate 
1. Descoperirea cea mai importantă a fost făcută în carourile C2-D2-E2, unde au apărut 

resturile unui edificiu, de formă aproximativ dreptunghiulară, adosat incintei, lucrat din pietre mici 
şi mijlocii, lipite cu pământ. Zidurile se păstrează pe înălţimea de 0,80 m (fundaţia lor nu a fost 
cercetată). Dimensiunile interioare ale edificiului sunt 5,60 m lungime pe 2,95 m lăţime. 

În interiorul locuinţei , în două puncte lângă incinta de est - care constituia una din laturile 
sale, la adâncimea d.; 1,35 m faţă de nivelul actual de călcare, a fost depistată pardoseala lucrată din 
cărămizi tipice, aşezate pe un strat de lut bine bătătorit. Sub acest strat , la -I ,SO m a fost sesizat un 
nivel subţire de mortar, sub care există un nivel de pământ de umplutură, conţinând material 
arheologic fragmentar. 

2. În zona extramuros, a fost scos la lumină un zid lucrat din pietre mijlocii lipite cu pământ, 
având lungimea de 6,90 m şi lăţimea de 0,65 m; păstrat pe înălţimea de cca. 0,80 m, este 
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perpendicular pe incintă (are orientarea est-vest) şi este prevăzut în partea de nord cu un pavaj lucrat 
din dale mari de calcar. 

De capătul dinspre est al acestui zid, se leagă un alt zid având dimensiunile 5,25 m x 0,60 m 
x 0,30 m, lucrat în aceeaşi manieră, din pietre mici şi mijlocii lipite cu pământ. În stadiul actual al 
documentării noastre, credem că este vorba de un debarcader. · 

Materialul arheologic. Este în totalitate fragmentar şi de factură comună. Constă în principal 
din fragmente de vase ceramice de uz (căni, oale şi străchini cu urme de ardere sec~ndară), 
fragmente de amfore ovoidale şi piriforme, ornamentate cu striuri şi caneluri, precum şi fragmente 
de pahare de sticlă conice şi cilindrice, simple sau ornamentate cu „bumbi" de culoare albastră 
(cobalt). 

O menţiune specială trebuie acordată celor câteva fragmente de boluri cu buză verticală, 
simple sau ornamentate prin excizii, şi a unor foarte mici fragmente din platouri şi fructiere 
ornamentate cu figuri zoomorfe şi cruci, pe care le socotim importuri microasiatice datate în 
secolele IV -V. Au fost descoperite, de asemenea, două monede de bronz şi o fibulă de epocă târzie. 

Concluzii 
Datele de ordin stratigrafic. coroborate cu materialul arheologic recuperat în campania 1995, 

confirmă faptul constatat mai demult că ultimul nivel de viată în fortăreata de la Ovidiu se datează 
la sfârşitul secolului VI - începutul secolului VII, după perioade mai vechi de distrugeri şi incendii, 
care vor putea fi precizate, sperăm, în urma campaniilor viitoare de_ cercetări. 

103. PĂCUIUL LUI SOARE. Jud . Constanţa; Petre Diaconu, Oana Damian, IAB; Silviu 
Oţa, Eugen Paveleţ. studenţi, Universitatea Bucurc~ti 

S-au continuat cercetările (finanţate de IAB ~i MDJ - Călărasi) în zona porţii de Na aşezării 
insulare, prin intermediul unor secţiuni deschise în campaniile anterioare, S I T şi S I S (prelungită 
în această campanie spre N cu încă 4 m - S I S A). în_~ tl.crc\1 încheierii cercetării necropolei 
medievale si a dczsdir~ mRJcte a_pavajului ccUHii, pc c_an~-~Kcasta îl suprapunea. Pavajul. compus 
din pietre mici ~i mijlocii legate cu pămftnt. a fost realizat la sffu]itul secolului X, reprezentând 
probabil nivelul de călcare din perioada foarte timpurie a cetăţii. pentru a fi refăc·ut ulterior şi utilizat 
pc parc11rsul_scc. XJ. Necropola mcdic,·al;1. documcntat[t prin cercetări efectuate în anii ' '60, a fost 
amenajată în partea de NNV a cetăţii. ocupftnd cca. o ~csimc din suprafaţa fortificată păstrată în 
insulă. ncdcpă~ind spre E linia axului porţii. dar fiind acoperită. din păcate. în marc parte de apele 
Dunării . Continuarea cncctării ci în campania l l)l)5. a dus la <.kscoperirea a încă 23 de morminte. 
numai de inhumaţie. orientate fără excepţie Y-E. organizate în siruri paralele. În general s-a 
practicat înhumarea indi,idualtt. în gropi simple. puţin adfmci. cc nu au put fi distinse decât în 
dtcva cazuri. avttnd formă fie ln·al -alungit:-t. fiL· rectangulară . Nu au fost surprinse resturi de sicrie. 
dar prezenţa cuielor. a piroanelor )i a scoabelor din fier într-o scrie de monnintc, precum si în 
general în ni\'clul necropolei. sugci-caâ prezenţa unor astfel de amenajări . S-a înregistrat marcarea 
mormintelor prin pietre. precum ~i dclimitarea/protcc!ia înhumaţilor prin dispunerea de pietre fie în 
zona capului. fie a picioarelor. fie lateral. Scheletele apar întinse pc spate, cu craniile în poziţie 

normală sau a)czatc pc o parte. cu braţele în diverse poziţii (9 variante. dezvoltate din 2 tipuri 
principale - cu ambele hraţc puternic îndoite din coate )i cu palmele a)czatc pc umeri şi cu ambele 
hraţc încruchate pc abdomen). cu picioarele întinse. uneori u~or deranjate . Remarcăm prezenţa a 
doar dou[t morminte cu inventar. consttmd din podoabe )i piese de port din bronz. 

Necropola se datează în sec. XIII - XIV ~i arc analogii în Dobrogea cu cimitirele cre~tinc 
cercetate la Enisala - .. Palancă" ~i Caliacra. 
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104. PETROŞNIŢA, Jud. Caraş-Severin; Adrian Ardeţ, Muzeul Judeţean de Etnografie şi 
al Regimentului de Graniţă Caransebeş 

În urma sesizării unor locuitori, în dreptul bornei ce indică Km 10 - pe şoseaua Caransebeş -
· Orşova, la cca. 200 m vest de aceasta, au apărut urme de construcţie romană (turn). A fost efectuată 
o săpătură arheologi.că de salvare; au fost trasate două secţiuni, una E-V (15 x 1,5 m) şi alta N-S (10 
x 1,5 m), s-au identificat două ziduri cu 1 = 1,25 în secţiunea E-V şi s-au observat în secţiunea N-S, 
urme provenind de la demantelarea unui zid. 

Zidul a fost construit din calcar fasonat legat cu mortar. având o înălţime (de la bază) de 
0,75 - 0,80 m, cele două ziduri formează un unghi de 90°. În interiorul construcţiei, din punct de 
vedere stratigrafic, se disting două nivele. Primul nivel este caracterizat printr-o podea de lut de cca. 
30 cm depusă peste stratul de pietriş de râu care acoperă humusul antic (lut gălbui). Peste acest nivel 
se află un strat de pământ şi dărâmătură, iar la cca. 50 cm de humusul antic, se află cel de al doilea 
nivel format din lut tasat cu pământ. În exteriorul construcţiei, care este un patrulater cu perimetrul 
de 8 x 8 m, în carourile 8-12, a fost surprinsă o situaţie stratigrafică diferită de cea din interiorul ei. 
Aici avem un strat de dărâmătură (sub nivelul actual) de cca. 40 cm de mortar, cărămizi şi piatră. 
Acest strat suprapune un nivel format din pământ amestecat cu mortar foarte bine tasat, probabil, 
momentul când s-a construit această clădire, care suprapune un strat de pământ brun de cca. 20 cm 
sub care se află humusul antic (lut gălbui). În carourile 12-14 a fost descoperit un şanţ adînc de 1,80 
m, acoperit cu pământ de dărâmătură străpungând, atât stratul de pământ brun, cât şi cel de lut 
gălbui. 

Materialul arheologic provine, în mare măsură, din şanţul aflat pe latura vestică fiind 
descoperite foarte multe fragmente ceramice, cărămizi, o monedă de la Septimius Severus şi o 
fibulă datată la sfârşitul sec. II. 

105. PIATRA SAT, PUNCTUL „NUCET", Jud. Olt; Nica Marin, Lazăr Simona, Centrul 
de Ştiinţe Socio-Umane Craiova 

S II trasată pe botul terasei a avut dimensiunile de 16 x 2 m şi a fost orientată NS. 
După înlăturarea stratului vegetal, gros de aproximativ 0,25 m s-a ajuns la nivelul de locuire 

medieval. In acest nivel au apărut sporadic, cioburi atipice feudale, iar în carourile 3-5 s-a conturat 
un bordei. Vatra, era de formă rotundă, cu crusta bine arsă şi diametrul de aproximativ 1 m. Podina 
bordeiului era înclinată pe direcţia N-S şi a deranjat parţial, o groapă preistorică. Materialul ceramic 
recuperat din groapa bordeiului este caracteristic secolelor XV - XVI. 

În carourile 5-7, la aproximativ 0,90 - 1 m faţă de nivelul de călcare actual s-a observat o 
groapă săpată din nivelul epocii bronzului. 

Groapa conţine multă cenuşă şi fragmente ceramice cu decor caracteristic culturii 
Yerbicioara. Pe fundul ei a fost găsit un corn de cerb şi două maxilare provenind de la animale de 
dimensiuni medii. 

Ceramica din groapă aparţine ultimelor faze ale culturii Verbicioara. 
Au fost găsite mai multe fragmente de ceşti cu corpul bombat, cu una sau două torţi 

supraînălţate, trase din buză. Des::orul consta din şiruri orizontale sau verticale de triunghiuri 
· haşurate, plasate pe umăr. Pasta este îngrijit lucrată, suprafaţa exterioară a ceştilor fiind acoperită cu 
un slip uşor lustruit de culoare cărămizie. 

De asemenea, s-au descoperit fragmente de strachini cu marginea arcuită în interior, cu două 
proeminenţe mici, uşor lăţite, situate sub umăr sau strachina cu margil}ea puţin răsfrântă în exterior 
şi cu corpul bombat puternic; fragmente de vase cu buza aproximativ dreaptă, cu corpul bombat şi 
toarta pe umăr sau fragmente provenind de la vase cu marginea puţin înclinată în exterior cu brâu 
simplu sc:1u alveolat, situat la baza gâtului sau sub buză. 

La capătul nordic al şanţului au apărut materiale din epoca fierului, cultura Basarabi. Nivelul 
hallstattian are o grosime de aproximativ 50 cm la capătul nordic, el subţiindu-se până la 
aproximativ 25 cm spre sud. 
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Menţionăm câteva fragmente, lucrate din pastă grosieră, decorate cu unul sau două brâuri 
late, alveolare sau crestate oblic asemănătoare celor găsite la Cârcea, Gomea sau Popeşti - Novaci: 
fragmente de străchini invazate, cu marginea faţetată oblic, sau altele provenind de la căni cu 
umărul profilat, gât înalt şi buza răsfrântă în exterior, decorate pe gât cu caneluri largi, orizontale şi 
benzi cu S-uri înlănţuite dispuse orizontal. 

106. PIŞCOLT, Jud. Satu Mare; Ioan Nemeti,Institutul Român de Tracologie 

S-a efectuat o mică săpătură de salvare în hotarul comunei Pişcolt, în siturile bine cunoscute 
,,Lutărie" (Kincsverem) şi ,,Nisipărie" (Homokos domb). În punctul numit ,.Nisipărie" a fost 
descoperit un mormânt celtic de inhumaţie (nr.208), într-o zonă periferică a necropolei celtice 
(inventarul funerar este format dintr-o centură de fier cu vârful încrustat cu bronz şi fragmente dintr
o fibulă mare de fier), datat în Lt. CI-final. În cele trei secţiuni (de 12 x 2 m) şi caseta (3 x 3 m) au 
fost descoperite materiale specifice culturii Baden, faza evoluată, şi un bogat material ceramic şi un 
pandativ din bronz datat din prima parte a epocii bronzului târziu - Grupul cultural Hajdubagos. 

În punctul numit „Lutărie" au fost salvate materiale din faza de început şi evoluată a 
grupului cultural Ciume-şti „Pişcolt" din neoliticul mijlociu, câteva gropi menajere, un cuptor de 
copt pâine din sec.III p.Chr. şi un mormânt de inhumaţie în poziţia chircită, fără inventar. 

107. PIUA PETRI (ORAŞUL DE FLOCI), Corn. Giurgeni, Jud. Ialomiţa; Lucian 
Chiţescu, Anca Păunescu, Silviu Teodor, MNIR; Elena Renţa, OJPCN Ialomiţa 

SECTOR GRIND 1. Lucian Chiţescu, Silviu Teodor, MNIR. . 

Campania 1995 a avut ca obiectiv să exploateze situaţia apărută în S.l (1994) care a fost 
prelungită cu 40 m. spre sud , pentru dezvelirea integrală a lăţimii locuinţei nr.5 şi pentru 
interceptarea cursului vechi al Ialomiţei. S-a practicat şi o casetă (I.A.de 1 2/3 m) pentru dezvelirea 
laturii de est a locuinţei. Au fost precizate detaliile constructive ale locuinţei şi s-au descuperit 
dărâmăturile masive ale unei sobe. A fost recuperată o mare cantitate de piese ceramice, din care, se 
remarcă 3 cahle, 9 plăci decorative şi peste 100 de oale-cahlă, majoritatea întregi sau întregibile. 
Numărul mare de oale-cahlă presupune, obligatoriu, existenţa a cel puţin 2 sobe diferite (oalele nu 
aparţin unui depozit, fiint toate cu urme de utilizare). Rămăşiţele de sobă şi oalele-cahlă fiind 
recuperate de pe un spaţiu foarte restrâns (în proporţie de 90% din cca.6 m2) se exclude posibilitatea 
ca cele două sobe să fi fost alăturate (ipoteză fără sens, la colţul locuinţei). Singura concluzie 
posibilă este că sobele erau suprapuse, prezumţie întărită de constatarea că, oalele-cahlă sunt de 
două tipuri, reprezentate de un număr cvasi echivalent de piese. Considerăm rezultatele campaniei 
1995 ca semnificative, fiind prima oară când se atestă la Oraşul de Floci o clădire cu etaj, element 
de atribuire a structurilor locative urbane. 

SECTOR GRIND 2. Anca Păunescu, MNIR; Elena Renţa, OJPCN Ialomiţa 

Pentru aflarea limitei nord-estice a necropolei nr.5 s-au trasat încă două secţiuni, paralele, 
lungi de 37 m şi late de 2 m. Au fost cercetate încă 70 de morminte, mai sărace în inventar, care 
confirmă observaţiile stratigrafice în privinţa amplasării necropolei într-o zonă de locuinţe distruse 
prin incendiu. Nu dispunem încă de informaţiile fumizate de identificarea monedelor din invenarele 
funerare. În limita estică a cimitirului a fost dezvelită şi cercetată podeaua din lut bătut a unei 
locuinţe incendiată. După înlăturarea resturilor de chirpic·ars de la pereţii prăbuşiţi, pe podea s-au 
surpti,ns şi găurile parilor ce susţineau un perete despărţitor. Cele câteva fragmente ceramice 
descoperite aici aparţin formelor specifice sec.XVI. În apropierea acestei podele s-au găsit şi urmelţ 
unui cuptor menajer distrus de lucrările agricole. 
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SECTOR GRIND 6 „MĂNĂSTIRE". Dana Mihai, MNIR 

Cercetările s-au reluat în acest sector prin trasarea a două secţiuni (100 x 2 m) paralele, la 
sud-est de fragmentul de zid al bisericii nr. l. S-au putut surprinde limita sudică a necropolei nr.I 
prin cercetarea a încă 6 morminte cu invetar. În lungul secţiunilor au mai fost cercetate urmele a 4 
locuinţe cu podele din lut bătătorit, 4 gropi menajere şi 5 gropi de mici dimensiuni pline de deşeuri 
de zgură. Ceramica fragmentară descoperită în zona locuinţelor şi în 3 gropi menajere aparţine 
sec.XVI exceptând pe cele descoperite în groapa nr.5 (CPL.5) ce se pot data la începutul sec.XVIII. 

108. PLATONEŞTI, Jud. Ialomiţa; Gheorghe Matei, Muzeul Judeţean Ialomiţa-Slobozia 

Necropola medievală timpurie (birituală) este situată în partea de E a satului Platoneşti; 
cercetările au început în anul 1990. Până în anul 1995 s-au descoperit 186 morminte (30 morminte 
în 1990, 10 morminte în 1991, 21 morminte în 1992, 42 morminte în 1993, 58 morminte în 1994 şi 
26 morminte în 1995). În suprafaţa cercetată în 1995 (SXV, SXVI, SXVII) au fost descoperite 26 
morminte de incineraţie şi înhumaţie: 

A. Morminte de înhumaţie: cu inventar l mormânt - M.169. 
B. Morminte de incineraţie: în groapă - l 6 morminte; în urnă - 9 morminte. 
M.169 de înhumaţie. Orientat N-S aşezat în decubit dorsal, cu mâinile pe lângă corp, iar ca 

inventar, în zona bazinului, s-a găsit o cataramă dreptunghiulară din bronz. 
Morminte de incineraţie în groapă - 16 morminte: M164, Ml65, Ml66, Ml67, Ml70, 

Ml72, M173, Ml75. Ml76, Ml78, Ml79. Ml8l. Ml82, Ml83, M184, Ml85. Oasele calcinate 
sunt depuse în gropi rotunde, cu un diametru de cca. 0,50 - 0,60 m, situate între -0,40 şi -0,70 m. În 
gropi, pe lângă oase calcinate. s-au găsit şi fragmente ceramice şi diferite obiecte aparţinând 
defunctului (lame de cuţit, catarame. cercei). 

Morminte de incineraţie în urni:i - 9 morminte: M161, M162, M163, M168, Ml 71, Ml74, 
M 177, M 180, M 186. Urnele folosite pentru depunerea oaselor calcinate sunt vase mari (tip borcan) 
cu decorul de striuri paralele, uneori şi cu striuri în val. 

După decorul şi factura ceramicii, aceste morminte se pot data în sec.VIII - IX. 

109. POIENEŞTI, Jud. Vaslui; Mircea Babeş, Liana Oţa, Institutul de Arheologie „Vasile 
Pârvan" Bucureşti; Nicolae Miriţoiu, Centrul de Cercetări Antropologice Bucureşti; studenţii Florin 
Petrescu, Iolanda Sava. Andrei Soficaru, Daniel Spânu, Cristina Ştirbulescu, Facultatea de Istorie 
Bucureşti 

Săpăturile de pe „Măgura" de la Poieneşti s-au desfăşurat în perioada 6 septembrie - 5 
octombrie, campania 1995 fiind cea de-a XV-a de la reluarea cercetărilor în 1979. Datorită lipsei 
acute de mână de lucru şi vremii instabile, rezultatele acestei campanii sunt modeste. Nu s-a putut 
săpa în marginea de N a staţiunii, pentru a epuiza această zonă, iar pe latura de E s-au săpat doar 
carourile I O - 17 din s. 51 şi s. 86, cu un total de 136 mp. Au fost descoperite 74 noi complexe (cpl. 
1439 - 1512) şi au fost recoltate 185 piese şi loturi de material, înregistrate în lista-inventar a 
şantierului sub nr. inv. 3126 - 3310. 

Asezarea neolitică (Cucuteni A-B) este reprezentată în zona săpată prin cinci complexe pe 
nivel (cpl. 1458, 1497. 1501. 1506. 1509). două complexe uşor adâncite (1479, 1502) şi o groapă 
mare (gr. 1511 ). Materialul ceramic este foarte fragmentat şi corodat; ceramica pictată nu apare 
decât extrem de rar. Locuirea culturii Noua este atestată doar prin puţine cioburi tipice, izolate. 

Au fost descoperite-6. morminte de incineraţie de tip __ Poieneşti - Lukasevka (M. 1480, 1482, 
1496, 1503, 1508, 1512) şi resturi dintr-un altul. distrus(? M. 1483) - această necropolă totalizând 
acum 209 morminte certe. M. 1503 conţinea o garnitură bogată de podoabe feminine şi se 
încadrează. ca şi M. 1482. 1508 şi 1512. în faza I a necropolei, respectiv a culturii P-L. 
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Din zona săpată lipsesc mormintele getice (sec. V - IV a. Chr.) şi cele carpice (sec. III p. 
Chr. ). Necropolele respective se întindeau la N şi NV de această zonă şi au fost aproape integral 
săpate. De asemenea, nu a fost descoperit nici un mormânt medie\·al. 

A~czărilor din sec. III si IV p. Chr. le aparţin patru complexe pe nivel şi peste 50 gropi. 
Toate au un . .inventar" extrem de sărac şi în majoritatea cazurilor atipic (fragmente ceramice 
rn[iruntc. lipitură <le lut arsă, pietre. oase de animal etc.). ceea ce face nesigură atribuirea lor fie 
a~e1[1rii carpicc. fie aşezării Sântana de Mureş - Cerneahov. Dintre gropi, doar 3 au diametrul <le 
pc..,tc Im. Cele mai multe sunt gropile de par (peste 30). prezentând unele concentrări sau alinieri 
(<le ex. în s. 51. carourile 12-13). care vor putea fi interpretate în contextul descoperirilor din 
secţiunile vecine. 

11 O. POPEŞTI ,,NUCET". Jud. Giurgiu: Adriana Stoia. JAB 

Ccrcct:irilc arheologice s-au dcsfft~urat numai în sectorul _y şi au urmant lichidarea 
suprafeţei dintre s,1păturilc noi (dcsfă~uratc între 1989-1994) ~i cele vechi (anii 1954-1963). Deşi 
cercetarea noastr:1 a cuprins o suprafaţă res1rt111să (cca. 43 m2 l. rcl.llltatclc au fost interesante. Astfel. 
în 1995 au fost urmărite în plan două bonlcic (numite de noi BI ~i 82). a căror profite s-au putut 
vedea. atftt în profilul N/1954 dit ~i în profilul N/1958. În 1991 prezenţa lor fusese semnalată în 
mod nea~tcptat pc locul unde se aflase \'Cchiul ~an\ Rosetti (care. în mod clar. "c oprise cu săpătura 
la nivelul I Lt ). Deci. campania din acest an s-a dcsfă~urat pc această suprafaţ,1. "ub primul nivel Lt 
atestat în a~czarea de la Pope~ti . Cele dou[t „bordeie„ se întindeau pc primii 10 m. Ele au fost săpate 
în nivelul I ~iau fost folosite ~i în ni\·clul li al a~czftrii. Reproentau dc fapt. anexe ale locuinţelor de 
suprafaţă. suh ele gftsindu-sc gropi tic vase (din care recipientele fuscscrft srnase şi gropile umplute 
cu pământ) . În nici unul din „bordeiele·· cercetate la Po11L·..,ti nu ',-au g,1sit \·ctre. În continuarea 
suprafeţei cu hordcil'. întrl' două gropi Lt. s-a descoperit un Cl1ll1pll'\ hallstattian tim_p_11riu_~ll vase in 
situ . Estl' al doilea complex de acl'"l kl descopl'rit pt1nă acum la Popl·..,ti. Primul. descoperit în 1955 
de (ih. Bichir. a fost llll'll\ionat în raportul tic sftpfttur,-t (;,.latniak. 3.(tJ.'i7 .p.230). Complexu-I 
tlcsn>11L·rit în accst an trl'huie legat. dup;"i opinia noastră ~i dc locuin!a hall..,tattiană. aflată în aceleaşi 
careuri. SO rn1 mai la S ( în ..,;,p:11ura 'I'/ I lJ.'i4) - vizibilă pc profilul N/ ( lJ.'i4. lk altfel. campania 1995 
a de1\cli1 u ,atr,-1 in :situ la -1. .~I 111 (adt111cime raporta1[1 la profilul N/(lJlJ4). care trebuie să fi 
aparţinut .icc..,tcta ~1 car~· fu,l·,~: rup1:1 tic (,r.()t). groap;"i care a akctal ~i limita dinspre S a 
compkxului hallstattian. 111 ultinll·le ca1n1ri dinspre rttpft. într-o _!,'.rnap:1 Lt cu multă ceramică (uncie 
fragmcnll' înnc_!,'.rill' tk foc). pc fundul gropii (Gr.70). ~,-<t g[isit scheletul unui copil (după primele 
cons1a1[1ri c:stc ,·urha tic :--d1ck1ul unui copil suh vflrsta de 12 ani l. Schl'lctul. în poziţie chircită. 

culcat pl' p,1rtl'a ...i:111s,-1. cu 111:1i11ik îndoite sub cap, era orientat NE-SV (cu capul spre NE). Suh 
craniu se alla un fra_!,'.llll'llt tk amforă ro~ie autohtonă. La picioarele scl1l'lctului s-a găsit craniul unui 
animal cu coarnl' . Sd1cle1ul "l' ;il'la în perfectă conexiune anatomid. 

111. POŞTA ELAN, Jud. Vaslui: Mircea Mamalauca, Muzeul „Vasile Pfirvan" Bf1rla<l 

Muzeul „Vasile Pfirvan" a llr_!,'.,111izat, la solicitarea Direcţiei Apelor Romfmc - Filiala laşi. o 
campanie de săpătµri arheologicc în apropierea satului Poşta Elan, comuna Vutcani. în punctul 
,,Dealul lui Ţugui". 

În urma cercetărilor întrcprinsl' ;111 l'll:--1 descoperite două gropi menajere si trei locninte din 
perioada <le sfârsit a epocii bronrnlui , Cultura Noua. În secţiunea S I s-a descoperit o groapă 
menajeră de formă cilindrică av{111d fundul plat; inventarul constă din câteva fragmente ceramice, 
oase de animale ~i două jumătăţi din os rn<limcntar lucrate şi probabil mai puţin folosite. Pământul 
din groapă avea un aspect cenuşos. În perimetrul secţiunii S II au fost descoperite: o groapă 
menajeră (G II) şi o locuinţă (L I). Groapa menajeră avea forma unui cazan cu diametrul gurii mai 
mic decât diametrul fundului. care era puţin albiat. Din umplutura gropii s-a recoltat o cantitate 
relativ marc de oase de animal ~i fragmente ceramice, iar de pe fundul gropii o cantitate apreciabilă 
de cărbune. În extremitatea estică a secţiunii S II s-a descoperit L I (9.5 x 7,5 m), orientată N-S. 
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Inventarul locuinţei era destul de sărac şi consta din cinci unelte din os, un împungător din bronz, o 
cantitate apreciabilă de oase de animale şi mai multe fragmente ceramice. În partea de N-E a 
locuinţei s-au descoperit câteva fragmente provenind de la o vatră. În S III s-au descoperit alte două 
locuinţe, L II (6,5 x 4 m) şi L III (3,8 x 2,6 m), mult mai modeste ca suprafaţă şi inventar decât L I. 
L III se află la o distanţă de 2,5 m E de locuinţa L II şi conţine un strat de arsură gros de 15 cm. În 
afara perimetrului locuinţelor L II şi L III s-au găsit un fragment dintr-un os şi un fragment 
aparţinând unui topor din piatră. În zonă există mai multe locuinţe, dar din lipsa fondurilor nu au 
putut fi cercetate. ' 

112. PROBOTA „MÂNĂSTIREA PROBOTA", Jud. Suceava; Voica Maria Puşcaşu, 
Ministerul Culturii, Direcţia Monumentelor Istorice; Elena Gherman, Muzeul de Istorie a Moldovei 
Iaşi; Elena Ciubotaru, Muzeul de Istorie Piatra Neamţ 

A. SECTOR INTERIOR- BISERICA 

S-a continuat, şi terminat, cercetarea arheologică a ariei de la interiorul bisericii, respectiv 
încăperile gropniţei pronaosului şi pridvorului. (vezi plan dispunere casete) . 

Principalele rezultate sunt următoarele: 
1. S-a constatat unitatea structurii întregului edificiu şi simultaneitatea realizării tuturor 

încăperilor alcătuitoare, la nivelul fundaţiilor (turnate şi zidite) şi a primelor asize ale elevaţiilor (în 
zonele în care stratul pictural nu se mai păstra la partea sa inferioară). 

2. S-a constatat amenajarea a 4 cripte în încăperea gropniţei (în partea vestică a încăperii, 
două spre sud şi două spre nord) care au fost construite de la început, odată cu realizarea fundaţiilor 
întregului edificiu; 

3. Au fost identificate zone limitate din fosta pardoseală de cărămidă a celor trei încăperi, 
sau din stratul de mortar suport al acesteia, cu menţiunea ca faţa fostei pardoseli era situată la cote 
identice pe toată desfăşurarea ariei bisericii , cu excepţia zonelor fostelor praguri (ridicate cu cca. 20 
cm). 

4. Au fost identificate vestigiile a 23 de cripte din zidărie , toate violate şi jefuite spre 
sfârşitul sec. al XVIII-lea (şi care adăpostiseră iniţial înmormântări practicate -în intervalul anilor 
1540 - 1640); de remarcat marea varietate a soluţiilor constructive adaptate de meşterii realizatori ai 
criptelor; privind materialul folosit, sistemul constructiv, soluţiile adaptate pentru acoperirea şi 

amenajarea fundului criptelor. 
În aceeaşi ordine de idei remarcăm şi fosta bogăţie a inventarului funerar din care jefuitorii 

au - pierdut - sau abandonat vestigii concludente, resturi vestimentare, pasmanterie, conduri şi chiar 
elemente de podoabă (cercei, ace de păr, inele etc.). 

Tot în interiorul bisericii au fost identificate şi cercetate 8 morminte in situ practicate în 
groapa simplă (dintre care două în pronaos, deosebit de bogate ca inventar). 

B. SECTOR EST- INCINTĂ 

În zona estică a incintei a fost verificat sistemul de construcţie al zidurilor de incintă şi al 
turnurilor, realizate - la rândul lor - într-o singură etapă de construcţie -. 

S-a putut constata şi faptul că faţă de panta naturală a terenului (cu cădere de la V-SV spre 
E-NE) zona pe care a fost fundată biserica a fost orizontalizată în aşa fel, încât spre extremitatea 
vestică a acesteia răzuirea a atins o adâncime de 50 - 60 cm, faţă de nivelul de calcare găsit de 
constructori în preziua fundării noii mânăstiri a Probotei, începută în anul 1530. Pe lângă 

observaţiile majore enunţate mai sus, campania a prilejuit şi recitirea lespezilor funerare păstrate, 
identificarea lespezii egumenului Grigorie (mort în 1590) descoperirea lespezii mormântului 
hatmanului Vartic (mort în 1548) ca şi identificarea personajelor înmormântate la intereiorul 
biseri~ii Probata Nouă. 
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113. R. UNGHENI, R. Moldova; V. Nicbaev, Institutul de Arheologie, Chişinău 

Au fost efectuate periegheze arheologice pe teritoriul raionului. În cadrul investigaţiilor au 
fost depistate 30 de noi situri, dintre care, trei pot fi atribuite culturii Cucuteni. Dintre aşezările 
cucuteniene, un interes deosebit îl prezintă obiectivul de lângă s. Rezina, nu departe de Manoileşti. 
Aşezarea Rezina I se află la marginea de NV a localităţii, în locul numit „La Ragoz", pe un platou al 
malului drept al unui pârâu. Aşezarea are mai multe nivele: neolitic - cultura ceramicii band -
liniare; eneolitic - cultura Cucuteni faza A3; epoca bronzului târziu-cultura Noua; epoca fierului 
timpuriu - cultura hallstattului canelat; epoca romană târzie - cultura Sântana de Mureş - Ceineahov; 
epoca medievală timpurie (?). 

Suprafaţa aşezării 1100 x 200 m. În prezent o mare parte a sitului arheologic a fost afectată 
de lucrările de construcţie. 

Aşezarea cucuteniană ocupa extremitatea anterioară a platoului având o suprafaţă de 100 x 
50 m. Au fost dezvelite parţial: o groapă din perioada bronzului târziu - Hallstatt şi resturile a două 
locuinţe de suprafaţă cucuteniene. Integral, au fost cercetate 2 gropi cucuteniene dintre care, una 
reprezenta, probabil, un semibordei. Din locuinţele de suprafaţă, din gropile puternic afectate de 
arătura adâncă cât şi din stratul de cultură provine o mare cantitate de ceramică picatată, cu 
ornament incizat, şi grosieră, cât şi obiecte din os, corn, colţi de mistreţ, piatră şi silex. Plastica este 
reprezentată prin două figurine, una antropomorfe şi cealalta zoomorfă. Complexul cucutenian din 
aşezarea de la Rezina I se caracterizează prin predominarea ceramicii pictate şi prin cantitatea mică 
de ceramică cu ornament incizat şi canelat. Formele vaselor pictate cât şi caracteristicile stilistice ale 
acestora fac posibilă încadrarea aşezării în etapa Cucuteni A3. Analiza stilistică a ceramicii pictate 
permite stabilirea unor analogii apropiate cu ceramica descoperită în aşezări cucuteniene din zona 
centrală a s12.aţiului dintre Carpaţi şi Prut în România şi în primul rând, cu ceramică de la Izvoare şi 
Hăbăşeşti. In cadrul caramicii apar şi câteva fragmente de vase de factură precucuteniană, 

ornamentate cu linii subţiri incizate. Prezenţa sigură a stratului precucutenian poate fi atestată doar 
prin efectuarea unor săpături de amploare. Un interes aparte îl prezintă două vase de import găsite 
într-una din gropile cercetate; acestea sunt de provenienţă estică şi îşi găsesc analogii în aşezări de 
tip Strilicea - Schelea. 

114. RACOŞ, Jud. Braşov; "Florea Costea, Muzeul Judeţean Braşov; Angelica Bălos, 
studenta la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca 

I. Punctul „PIATRA DETUNATĂ" 
1. Epoca bronzului. Pe toate cele trei terase intramurane, în zona valului (inclusiv în 

mantaua acestuia) au fost găsite numeroase materiale aparţinând bronzului mijlociu şi final 
(sondajele din anii anteriori au semnalat prezenţa acestora şi în păşunea de la S şi SV de deal, sigur 
nevenite de sus, ceea ce denotă o aşezare de dimensiuni apreciabile). Majoritatea materialelor 
aparţin culturii Wietenberg şi constau, în principal, din ceramică. Aceasta se împarte în două 
categorii principale: una care foloseşte o pastă grosieră, cu nisip, mici cioburi mărunţite şi (uneori) 
chiar pietriş, decorată cu brâuri crestate şi alveolate, butoni, incizii dispuse în şiruri circulare 
(inclusiv pe buză). În repertoriul acestei categorii se înscriu ceşti, străchini şi vase care, se apropie 
ca formă, de ceea ce numim oale-borcan. Cea de a doua categorie, ceramica fină, în afara faptului că 
este mai numeroasă decât prima, se împarte la rândul ei în două specii: una din pastă fină în care ca 
degresant se folosesc exclusiv nisipul şi mica şi care are pe ambele feţe o angobă cenuşiu
negricioasă sau roşietică (mai rar), lustruită, lucioasă; alta, a cărei pastă conţine şi pietricele şi (sau) 
cioburi pisate, lipsită de angobă şi de lustru, aspră la pipăit, zgrunţuroasă. Se pare că, avem de-a 
face cu două faze de locuire, cea din urmă pare să se continuie în Hallstatt, aşa cum, sugerează 
bogăţia decorului canelat prezent pe numeroase străchini şi castroane în asociere cu decorul incizat. 

Repertoriul ceramic cunoaşte o varietate de forme din care nu lipsesc ceştile, străchinile 
polilobate etc. O categorie aparte o reprezintă altarele, unele, având la colţuri protome, care din 
păcate, nu s-au păstrat. Un singur fragment de vas are decor excizat, el putea să reprezinte fie o 
practică Wietenberg (dar mai rar utilizată) fie un produs Suciu de Sus intrus, legătura dintre cele 
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două culturi fiind deja cunoscută. Numeroase sunt capetele de baston (Stockknăufe) negre, cenuşii 
sau roşii, dintre care. numai unul decorat. S-au descoperit şi două vase-cuptor, dintre care, unul 
miniatural, celălalt de dimensiuni mai mari. din pasta grosieră şi cu pereţii groşi de 4 - 6 cm, primul 
cenuşiu, celălalt roşu. De la carele miniaturale s-au descoperit doar bucşa şi o roată. Este sigur că 
majoritatea uneltelor din piatră se confecţionau pc loc, aşa cum demonstrează miezurile sau aşchiile 
de silex sau cremene. ca şi pietrele pentru lovit descoperite. Nu este exclus, ca în acest caz, 
Krummesser-urik întregi sau fragmentare găsite să fie lucrate pe loc. Au fost descoperite şi 

proiectile de praştie. În această campanie nu s-a găsit nici un obiect de bronz. În trei locuri diferite, 
pe terase. s-au descoperit şi schelete fragmentare de Bos taurus, din păcate, toate deranjate în 
epocile următoare . Locuinţele au fost cu siguranţă numai de suprafaţă, aşa cum rezultă din lipitura 
de perete întâlnită pc toată suprafaţa incintei. Nu ştim, dacă actualul val de apărare, sau măcar o 
primă fază a lui nu aparţine acestei comunităţi Wictenbcrg. Sigur este, că nu a existat un sfârşit 

violent (incendiu) al aşezării. chirpicul înroşit, pietrele sau oasele calcinate negăsindu-se la nivelul 
inferior (pe stâncă sau în denivelările acesteia) ci în straturile superioare din epocile următoare. 

2. Prima epocă a Ji~ru.lui. S-au descoperit cele mai puţine vestigii arheologice. Acestea, 
deranjate de locuirea din cca <le-a <loua epocă a fierului, s-au aflat, atât în incinta cât şi pe toate 
terasele din jur. Ele au constat exclusiv din ceramică. 

Repertoriul formelor este reprezentat, în principal. din vase mari, cu angobă neagră şi 

lustruite la exterior. roşii la interior şi în spărtură. ca şi din castroane de dimensiuni mici şi medii, 
din pastă şi cu un colorit asemănător. Ambele tipuri de vase au exclusiv decor canelat, dispus în 
principal în arcuri de cerc. Pe străchini şi pc castroane sunt practicate şi caneluri oblice. Sunt 
prezente şi străchinile, cu buza vcrticalf1 şi rotunjită , şi cele cu buza teşită spre ţ!Xterior, negre sau 
gălbui-roşietice, acestea din urmă avf111<l un luciu metalic (unele) . Decorul canelat (ne referim la cel 
de pe castroane), se apropie foarte mult de cel întfdnit la (pe) majoritatea ceştilor şi străchinilor cu 
angobă lustruită din olăria Wietenbcrg de pc „Piatra Detunată", amănunt nelipsit de semnificaţie 
pentru specialiştii care se străduiesc să explice geneza ceramicii canelate hallstattiene. De subliniat, 
că s-au descoperit şi fragmente lk vase (în special de la exemplare de dimensiuni mari) care se 
datează sigur în sec. V - III a.Chr. ca şi fragmente din partea superioară a unor. vase-borcan (oale) 
decorate cu brâuri duble sub buză. care indică prezenţa aici a unei comunităţi Basarabi. Locuinţele 
erau numai de suprafaţă. O problemă care se pune este aceea a apartenenţei valului la această epocă. 

Faptul că, unele fragmente de vase s-au descoperit la adâncimea de aproape 2 m în val, peste ele 
fiind în amestec vestigii Wictenbcrg şi Hallstatt, nu ni se pare încă lămiuritor. Plantarea de către daci 
a stâlpilor palisadei în valul deja existent atunci, fie şi la dimensiuni ~ai mici decât cele folosite de 
ci. conduce spre concluzia că, măcar într-o primă fază, valul este predacic: bronz sau Hallstatt. 

3. Epoca dacică. Din această vreme datează cele mai multe vestigii, atît cele mobile cat si 
construcţiile, dovedindu-se deosebit de importantă. Prima categorie, este reprezentată în principal, 
de ceramică (ambele categorii decorate obişnuit pentru perioada „clasică" a civilizaţiei dac;~e), 
arme de fier. unelte de piatră (rftşniţc, ascuţitori). unelte de fier (cuţite, sule), accesorii de 
îmbrăcăminte (fibule), obiecte de fier de utilitate diversă (verigi cu capetele petrecute şi înfăşurate, 
cârlige etc.) potcoave ş.a. Lângă zidul fortificaţiei s-a descoperit şi o monedă romană din bronz (un 
sestert sau un dupondus din vremea lui Ncrva Traian) . De subliniat că majoritatea acestora s-a aflat 
în locuinţele din ,,spatele" zidului. locuinţe care-şi încetează existenţa cu certitudine, în perioada 
războaielor daco-romane.Moneda amintită şi una dintre fibulele de fier au fost descopente în 
locuinţele, incendiate. Construcţiile sunt reprezentate de 3 terase interioare, toate în arc de cerc 
(adaptate terenului). fiecare cu intrftnduri sau a<lăugiri cc . pot să reprezinte construcţii diverse. Cea 
mai importantă construcţie, este sistemul de apărare compus dintr-un: şanţ (larg de 4 - 7 m, în 
funcţie de zonă), un val (lat de 8 - I I m ). un zid din piatră de carieră şi de râu (printre care şi râşniţe 
din tuf sau din piatră, dacice sau anterioare. lat de aproape 4 m şi înalt acum de 1,20 - 1,50 m faţă de 
nivelul de călcare ;ii locuinţelor alăturate); la toate acestea se adaugă o palisadă. 

Tot acest ,insamblu a sfârşit într-un incendiu deosebit de violent, stratul de arsură (care 
uneori a vitrifiat materialele inclusiv piatra) fiind gros de aproape 1,50 m. Suprafaţa totală apărată 
de acest sistem, inclusiv şeaua şi mamelonul mic, depăşeşte 3 ha. 

Din cele de mai sus rezultă, că la Racoş în punctul „P. D.", există una din cele mai puternice 
fortificatii dacice din SE Transilvaniei, poate un bastion avansat al cetăţii şi incintelor sacre de pe 
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Tipia Ormenisului. Totodată, amplasarea ei sugerează apartenenţa la un sistem defensiv judicios şi 
eficient al regalităţi-i dacice. 

II. .. TIPIA ORMENIŞULUI". S-a cercetat numai incinta cetăţii, respectiv zona sanctuarelor. 
Scopul a fost, pe de o parte, verificarea raportului dintre cele 2 construcţii sacre, iar pe de altă parte, 
stabilirea formei şi dimensiunilor fiecărui sanctuar. 

Din sanctuarul care avea coloane cu baze din tuf vulcanic s-au surprins încă 3 rânduri din 
cele IO presupuse. Plintele au fost aşezate pe un pavaj din piatră locală mărunţită. · S-au stabilit 
planul şi dimensiunile celui de-al doilea sanctuar care prezintă, cu mici deosebiri, elemente 
structurale comune cu sanctuarul cercetat şi publicat anterior. Materialul de construcţie este piatra 
de calcar sau de ofiolit. 

115. RĂCĂCIUNI, Jud. Bacău; Lăcrămioara Marin, Muzeul judeţean de istorie „Iulian 
Antonescu" Bacău 

S-au continuat cercetările întreprinse în campaniile anterioare (1990, 1991, 1992, 1994) cu 
scopul de a delimita partea vestică a aşezării. Au fost trasate trei secţiuni de control SIX (30 x 2 m), 
SX (20 x 1,5 m) şi SXI (60 x 2 m). 

În urma săpăturilor efectuate au rezultat urme de locuinţe cuprinzând un interesant material 
arheologic aparţinând culturii carpice, dar fil unei perioade mai târzii, sec. V-VI. Apar sporadic şi 
fragmente aparţinând culturii Dridu. Per ansamblu predomină totuşi ceramica de factură carpică. 
Din ultima categorie amintim fragmentele ceramice ale unor vase lucrate cu mâna, de dimensiuni 
mici şi mijlocii, modelate din pastă grosolană. care conţine multe impurităţi, în special cioburi 
pisate şi pietricele. Rar, se observă în pasta unor vase urme de pleavă. 

Studiul repertoriului ornamental al ceramicii lucrate cu mâna arată că majoritatea 
elementelor de ornament folosite de carpi îşi găsesc analogii in Latene-ul dacic târziu (sec I a.Chr - I 
p.Chr.).La Răcăciuni apar fragmente de vase mici cu brâu cu alveole crestate la baza vasului , însă 
cele mai frecvente fragmente sunt lipsite de decor. 

Fragmentele ceramice de factură carpică. lucrate la roată, provin în majoritate de la vase de 
dimensiuni mici şi mijlocii. uncie din ele fiind ornamentate cu striuri vălurite. Se întâlnesc mai rar şi 
fragmente din vase mari. de provizii . confcctionate dintr-o pastă bine frământată ce nu conţine nici 
un fel de ingrediente şi ornamentată cu striuri vălurite sub buză. S-au descoperit şi câteva fragmente 
dintr-o amforă de culoare cărămiziu-gălbui, ce probabil a fost confecţionată într-unul din atelierele 
existente în zonă . 

Toată ceramica. atât cea lucrată cu mâna, cât şi cea la roată, îşi găseşte originea în ceramica 
de tradiţie locală specifică veacurilor anterioare din spaţiul est carpatic. 

În număr mai mic, au fost descoperite şi fragmente ceramice aparţinând secolelor V-VI, ce 
provin, în special din vase lucrate cu mâna, şi, mai puţin, din cele lucrate la roată. Sunt 
preponderente fragmentele de la vasele borcan de diverse dimensiuni, nedecorate. Sporadic, apar şi 
câteva fragmente ceramice aparţinând culturii Dridu. 

În secţiunile deschise s-au descoperit şi numeroase resturi faunistice, fapt ce pune creşterea 
animalelor pe un loc de frunte al ocupaţiilor populaţiei care s-a aşezat pe acest areal. Analiza 
resturilor faunistice a dovedit, între altele, pe lângă bovine, ovicarpine şi cabaline, şi prezenţa unor 
specii incompatibile cu nomadismul, precum porcul domestic. 

Deoarece aşezarea se întinde pe câteva hectare, rezultatele obţinute în cele cinci campanii ne 
îndreptăţesc să continuăm aceste cercetări , cu atât mai mult, cu cât aceste situri dovedesc o 
continuitate de locuire în centrul Moldovei. 
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116. RĂCĂTĂU-CETĂŢUIA, ,,TAMASIDAVA", Jud. Bacău; Viorel Căpitanu, Muzeul 
judeţean de istorie „Iulian Antonescu" Bacău; Vasile Ursachi, Muzeul de Istorie Roman 

Au fost reluate cercetările arheologice din cele două secţiuni: S XXXVIII şi S XXXIX, 
trasate cu un an în urmă, ultima fiind extinsă cu încă patru metri către râul Siret. Apoi a fost trasată 
o nouă secţiune, S XL, tot pe acropolă, cu lungimea de 12 m şi lăţimea de 6 m. In S XXXIX, în 
carourile 6, 8 şi 10 au fost descoperite trei locuinţe de suprafaţă cu fundaţii de pământ bătătorit şi 
pietriş la adâncimea de 0,65 m. Alte urme de locuinţe au mai apărut în carourile 11 - 14 şi constau 
din pământ ars, cărbuni, chirpic ars la roşu şi fragmente ceramice. Cele trei locuinţe sunt încadrate 
de gropi de par, zece la număr, aliniate pe direcţia E-V, şi care permit reconstituirea unei construcţii 
de formă dreptunghiulară, asemănătoare celei din S XXXVIII, descoperită în anul 1994. În noua 
secţiune au fost descoperite un număr de 26 de gropi, de formă oarecum rotundă şi ovală, cu 
diametrul între 0,50 m x 1,75 m. Majoritatea gropilor conţineau: fragmente ceramice, dacice şi 

romane, în special torţi de amfore, oase de animale, chirpic şi pietre. Trei gropi, respectiv gr .15, 
~r.17 şi gr.26, n-au avut nici un fel de materiale, fiind umplute cu pământ galben cu urme de arsură. 
In schimb, gropile nr. 3, 4 şi 7 conţineau , pe lângă fragmente ceramice, bucăţi de chirpic, pietre şi 
oase şi bucăţi de vatră cu crustă. 

În S XL stratul de cultură dacic este foarte bogat în materiale arheologice, în special 
ceramică dacică lucrată cu mâna şi la roată, din pastă fină, dar şi poroasă, dar şi de import. Au fost 
descoperite şi câteva piese din fier: cuţite, furculiţe, piroane şi cuie, dar şi o piatră de râşniţă 
întreagă. Deşi, ne aflăm la extremitatea vestică a acropolei urmele de locuire sunt destul de dense. 
Astfel, în caroul 1 a fost descoperită o vatră cu mult chirpic în jur, la -0,90 m, cu diametrul de 0,80 
m. A doua vatră a fost descoperită în caroul 3, la -0,60 m. Alte două vetre au fost descoperite în 
caroul 3, iar ultima vatră a fost descoperită în caroul 7 la -1,05 m, deranjată parţial de o groapă cu 
diametrul de 1,50 x 1, 70 m, bogată în resturi menajere. Încă trei gropi au apărut în carourile 6, 7 şi 8 
cu diametrul ce variază între 1,20 - 2,00 m. 

Prezenţa vetrelor în număr mare şi la aceeaşi adâncime în zona sanctuarului demonstrează 
folosirea acestora în scopuri rituale. 

Datorită condiţiilor favorabile pentru cercetare şi a fondurilor alocate, ne-am permis să 
deschidem încă patru secţiuni în zona plantaţiei de nuci, în partea de est a acropolei, dincolo de 
şanţul de apărare dacic. Aici fuseseră trasate anterior încă două secţiuni, S XXIV /1980 - 1982 şi S 
XXVIl/1984 şi au fost descoperite materiale arheologice din epoca bronzului şi din epoca geto
dacică. 

_S_..I traversează livada pe direcţia E-V. În carourile 1 şi 2, la adâncimea O - 1,45 m au apărut 
mai multe complexe de locuire iar materialul descoperit este reprezentat de ceramică dacică ce se 
datează în secolele I a.Chr - I p.Chr. În caroul 1, la -1,45 m, a fost descoperit un mormânt de 
înhumaţ;ie de ~opil în poziţie chircită, orientat V-E, cu faţa la N. Parţial craniul a fost amplasat cu 
capul în jos. In zona gâtului s-a descoperit o mărgică din pastă sticloasă, care la dezvelire s-a 
fragmentat, iar în zona craniului a fost depus, ca ofrandă, un maxilar de cal. Tot în S I au fost 
descoperite cinci vetre dacice, din care două suprapuse, cu diametrul de 0,60 x 0,80 m, 7 gropi 
obişnuite cu diametrul de 1,50 x 3 m, în carourile 12 - 16, o depunere de cca. 6 m lăţime la partea 
superioară şi 3,75 - 4,00 m la fund. Groapa este umplută cu straturi succesive de pământ şi cenuşă, 
lut ars, resturi de vetre şi rriult material dacic, dar şi unele fragmente monteorene. 

A doua secţiune din această zonă ( 60 x 1,50 m) a fost trasată la nord de S XXIV /1980 şi se 
află în apropiere de drumul de acces care duce la acrople. În caroul 1 - 2 a fost descoperită o groapă, 
din care s-a recuperat foarte mult material dacic. Au mai fost descoperite încă trei gropi şi o groapă 
mare în carourile 14 - 17, unde s-a săpat până la adâncimea de 2,50 m. Pe toată suprafaţa secţiunii 
au mai fost identificate şi alte resturi de locuinţe şi vetre, dar deranjate de gropile ulterioare. 

Remarcăm prezenţa celui de-al treilea mormânt de înhumatie, tot în poziţie chircită, în 
caroul 7, la -1,20 m, şi care aparţine tot epocii bronzului. Facem precizarea că primul mormânt de 
înhumaţie a fost descoperit în S XXIV /1982 şi era tot de copil. 

Cea de-a treia secţiune (50 x 1,50 m) a fost trasată în partea de N-E, săpându-se până la 
adâncimea de 1,00 - 1,20 m, în carourile 2 - 1 O, şi până la -0,80 - 1 m, în restul secţiunii. Au fost 
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descoperite mai multe gropi cu material ceramic dacic şi oase de animale aparţinând ultimului nivel 
de locuire. 

A patra secţiune (50 x 1,50 m) este destul de bogată în materiale ceramice, iar stratul de 
cultură aparţine în exclusivitate epocii geto-dacice din sec. I p.Chr. Pe pereţii şanţului se profilează 
câteva gropi cu material dacic. În carourile 24 - 25 se remarcă o locuinţă monteoreană, de formă 
rectangulară, cu podină şi multă cenuşă şi ceramică monteoreană, faza I C2. 

117. RĂZBOIENI - CETATE, Jud. Alba; Emilian Bota, Muzeul Naţional de Istorie al 
Transilvaniei,Cluj Napoca; Ligia Ruscu, Universitatea „Babeş-Bolyai"; Dan Ruscu, B.C.U. Cluj 
Napoca; Valentin Bărbuţă, Universitatea „I Decembrie", Alba Iulia; Pantilimon Popovici, Şcoala 
generală Războieni; Carmen Ciongradi, studentă 

Cercetările au avut drept scop identificarea castrului alei I. Batavorum miliaria. Existenţa 
castrului era cunoscută, nu însă şi localizarea sa pe teren, în ciuda unor cercetări întreprinse în zonă. 
În urma unei periegheze efectuate în primăvara anului 1995 am constatat că traiectul valului de 
pământ este perfect vizibil pe trei dintre laturile castrului (cele din E, N şi V). Actualmente, întreaga 
suprafaţă a castrului este liberă de orice construcţii, dar este plantată cu porumb; grădinile 

localnicilor se întind doar peste latura de S. În perioada interbelică pământul a aparţinut grofului 
local care a părăsit ţara după cel de-al 2-lea război mondial, după care suprafaţa a fost preluată de 
către C.A.P. În 1995 terenul nu a fost revendicat de nimeni dar, întrucât nu se cunoştea 
amplasamentul castrului roman, primăria l-a împărţit în loturi cu care au fost împroprietăriţi cetăţeni 
veniţi în Războieni după 1962, precum şi câţiva veterani ai războiului antisovietic. 

A fost trasată o secţiune de 30 x 2 m pe latura de E a castrului, urmărindu-se identificarea 
elementelor de fortificaţie. 

Secţiunea a surprins via sagularis, agger-ul, zidul cu herma şi începutul unui şanţ, neputând 
fi continuată peste şanţ (şanţuri) din cauza opoziţiei proprietarului terenului. Zidul castrului are o 
lăţime de 1,20 - 1,30 rn şi este ridicat pe o temelie din pietre de râu prinse cu lut, care are o 
adâncime de 55 cm. Elevaţia sa este construită din pietre de carieră prinse cu mortar; s-a păstrat pe o 
înălţime de aproximativ 0,50 m. Agger-ul are o lăţime la bază de 9,20 m şi este format dintr-un miez 
de pământ (3,30 m), înt.ărit din ambele părţi (2 m spre zid şi 3,90 m spre via sagularis) cu caespites 
dispuse în straturi succesive. Agger-ul , care este aplatizat, are o înălţime maximă păstrată de 0,70 
m. Cele mai aproppiate analogii pentru asemenea dimensiuni ale valului le oferă castrele de la 
Teregova (9 m), Râşnov, Moigrad Pomet şi Moigrad Citera (10 m). Între agger şi via sagularis apare 
o rigolă cu o lăţime de 0,80 m şi o adâncime de 0,20 m, care datează dintr-o fază de început a 
castrului, fiind ulterior acoperită de via sagularis din fazele următoare. Nu am putut stabili lăţimea 
exactă a vi~i sagularis, datorită faptului ca se intersectează în secţiune cu drumul dintre două şiruri 
de barăci. In urma analizei succesiunii lentilelor de pietriş, au putut fi stabilite trei faze ale viei 
sagularis. În porţiunea dinafara zidului am descoperit herma, care chiar în capătul secţiunii coboară 
uşor. Pentru campania din anul 1996 avem în plan - fiind de această dată stabilit un acord cu 
proprietarul terenului - trasarea unei secţiuni şi a unui sondaj pe latura de N. Scopul acestora este de 
a delimita şanţul (şanţurile) defensive şi de a stabili stratigrafia din interiorul castrului. · 

118. RÂMNICU VÂLCEA, Jud. Vâlcea; Mariana Iosifaru, Gabriela Iosifaru, Muzeul 
judeţean Vâlcea 

A. CETĂŢUIA. La nord de Rm. Vâlcea, în punctul numit „Cetăţuia" s-au descoperit în anul 
1978, cu ocazia reamplasării unor bazine de apă potabilă, mai multe materiale arheologice 
aparţinând culturilor Sălcuţa IV, Coţofeni III, Glina III, Verbicioara, Hallstatt şi geto-dacic. 
Lucrările ample din zonă nu au permis atunci efectuarea unor săpături de salvare, mai ales că, terasa 
pe care s-a descoperit materialul arheologic era complet răvăşită. 

În 1994 se trasează o secţiune pe culmea dealului, în apropierea bisericii şi cimitirului din 
zonă, fiind identificat stratigrafic doar un strat de cultură medieval şi altul geto-dacic. Fragmentele 
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ceramice medievale tftrzii sunt sporadin: . 111 stratul de cultură geto-dacic au fost descoperite 
resturile a două locuinţe cu mult chirpic ars ~i tn~i gropi ; inventarul consta dintr-o gamă variată de 
fragmente ceramice lucrate cu mfma ~i la rnat;1 . o lamă de cuţit din fier şi un ac de la o fibulă din 
hronz. 

Ornamentarea ceramicii este bogattt. Predomină. ca motive decorative: brâul alveolar aşezat 
imediat sub buza vasului sau pc corp. brf1ul crestat sau simplu. butonii pastilă sau cei alveolaţi. 
precum ~i decorul incizat ~i lustruit (pc fragmentele ceramice lucrate la roată), în special. din linii 
simple. valuri şi benzi. 

Inventarul complexului arheologic de la Cetăţuia are similitudini cu materialul arheologic 
descoperit la Ocniţa şi poate fi datat în sec . II a.Clir. - I p.Chr. 

B. CAPELA. Cu ani în urmă se descopereau întâmplător. pe dealul Capela, mai multe 
fragmente dacice. S-a trasat o secţiune pc terasa allată în apropierea motelului Capela. Stratigrafic 
au fost identificate resturile a dou;1 locuinţc rn podină cu pereţii prăbuşiţi (mult chirpic ars). cărbune 
şi resturi de la o vatră făţuită . 

Pc podina unei locuinţe s-au gt1sit mai multe fragmente dintr-un vas chiup cu pereţi groşi. 
lucrat la roată. de culoare ccm1~ic. Vasul arc la partea superioară o bandă în relief prevăzută cu 
ornamente ~tampilatc cc constau dintr-o succesiune de rozete cu 4-7 raze. ogive în reţea şi brăduţi . 

Cele mai \'i~chi , ·ase ornamentate cu rm.L'lc au fost descoperite în aşezarea de la Zimnicea, jud. 
Teleorman . nu departe de malul stfmg al Ounttrii. Aceste vase datează din sec. IV - III a.Chr. În sec . 
III a .Chr. ornamentul rozetă apare ~i în a~czarca de la Govora-sat. jud. Vftlcca. iar în sec II ~i I 
a.Chr. este înt,îliiit. atftt în complexele dacice din Munţii Orâştici. cât ~i la Ocniţa. jud. Vâlcea. 
Îrnprcun t1 cu fragmentele de chiup s-a descoperit ~i o cană bitronconid. cenu~ie. lucrată la roată. cu 
o toartă u~or suprafmălţată a\'ftnd o nerv ură 111cdian[1 decorată cu un brf1u simplu u~or reliefat. 
Fragmentele ceramice lkscoperite aici. lucrate cu mfma sau la roată. de culoare brun-cărămizie sau 
cenu~ie. au profile şi ornamente rnnoscute în lumea geto-dacică. Datarc,:.;,1 _ !l~zării s-a fftcut numai pc 
haza ceramicii în sec. III - I a.Chr. Prc1cnţa geto-dacilor în aşezările de la Cetăţuia şi Capela este 
pusă în legătură cu supra\'egherca marelui drum natural de pc cursul Oltului. ele fac parte din cadrul 
marelui complex de locuire cc a dăinuit în zon ,1 p,înt1 la cucerirea romană. 

119. _RÂŞNOV. HISERIC\ .. SF. NICOLAE ... .lud . Braşov: Florea Costea. Mu1eul 
judeţean Braşov 

La solicitarea parohiei ortodoxe din R f,şno,· . prin preoţii N. Puchianu şi B ttşa. în vara ~i 
toamna anului 199::i s-au efectuat mai multe seqiuni şi casete de sondaj (intcrior-L·xtcrior) la acest 
monument de arhitectură. Concomitent. s-au pre\'alat suprafeţe din tencuială. din porţiunile pictate. 
Concluzia desprinsă este aceea că monumentul este ridicat în mai multe etape. prima. sigur 
anterioară cu aproximati,· un secol datei inscripţionată pe spatele tâmplei (în altar) şi a celei 
menţionată în documentul de arhi vft : 1384. /\cestei faze îi aparţin altarul şi nava mică. ulterior 
biserica fiind alungită şi lărgitt1. în forma actuală datf1nd din deceniul trei al secolului al XIX-iea. În 
cursul acestor refaceri ş i adflugiri. monumentul şi-a însuşit stilurile epocilor respective: romanic 
(abandonat apoi în favoarea goticului) . gotic şi negotic. pentru ca în secolul trecut să i se adauge 
turnul modern . 

Atât arhitectura. cfit şi straturile succesi ve de pictură. în mare parte încă bine păstrată, fac din 
edificiul acum în discuţie. unul dintre cele mai , ·aloroase monumente ecleziastice vechi româneşti 

-din Transilvania. 

120. ROADEŞ, Corn. Buneşti. Jud. Braşov; Florea Costea. Muzeul Judeţean Braşov 

Aşezarea se află pe „Dealul Cetăţii" (Burgberg). deal situat la N de sat. cu o altitudine 
maximă de 802,74 m. Acesta se prezintă sub forma unui platou alungit, înconjurat pe trei părţi (N. 
E. S) de terase descendente. unele naturale. altele androgene. Cele mai multe dintre terasele 
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interioare sunt !:-i ele crca\ii ale omului. Si:--temul de ap:1rare constă din două valuri ridicate (1L' 
amhele maluri ale unui ~an\ cc astăzi mai p:1-..trL·a,:1 adtmcimL·:1 tk 0.80 - 1.50 valurile ncdep:t!:-ind 
în,-tlţimea de 1.20 m faţă de niYelul original al plattiului . l 'n tro1N1n tk ~an\ !:-i valuri este amplasat 
în c1p,1tul de N al dealului. pc carL' îl taiL' tr:111,\n:--al: L'L'l,-dalt tro1N1n. akătuit din segmente care Î!:-i 
:--d1imh:1 dirL'cţia în repetate rtmduri. L':--IL' :1lllpla:--;it în tllna tk I: . El nu travcr:--ează toată lăţimea 
platllului. L'U aproape 120 111 inainlL' de 111 ;1rginL·a -..udiL·,-1 rL·oriL' llt:·1ndu-se de-a lungul platoului ~i 
IL'rr11i11i111du-:--L· în huza unei pr:,pa:--tii adi1nc;·1 Lk 5 - 7 111. Di-..tanţa intre cele două tronsoane este de 
575 111 (J1L' dir1xti;1 1:-Y) iar de la tronsonul di11 I: p;·111 :1 la prăpa:--tiL' ind1 1.50 m . Suprafaţa incintei 
ap:·1ratL' _L''-lL' Lk L·irL·;1 15 ha. 

111 L·;i 111p;111i;1 l 1>1J5 :---a rL·u~it -.;-1 "L' 111:1-..1iarL' ~i <1 '-L' L·:1rlL'le configuraţia sistemului defensiv !:-i 
:---au tra-.;1t '-l'L·ti1111i 1k L·1>11tn1l (1L' L·:·11L'\a 1L-r;1:--L'. \:u :---au identificat încă resturi de construcţii cu 
1id:1riL· Lk-.i. i11 111111111gr;ili,1 ,;1tului ,i i11 1r:1diti;1 l11L·;11;°J :--L· rL·latL'a/,-l că bi:--crica săscsc;1 !:-i peste 100 de 
L·;1-.L· din tlllla 1k , . ;111 111,1 L·1i1i-...1r11ilL' u1 pi :111;1 1k ;1iL·i. i11 a11ii 30 ai :--cnilului no:--tru 1lrganizt111du-sc 
adn·,-,ralL' L·111l\1>;1iL· Lk L"dlll!L' pl·111n1 1r:111,p1111a1\·a p1L·trL'I. lk~i nu :---a tk:--copcrit un material prea 
bllgat. :--L· p1iatc -.pu11L· L·i1 llllliliL·;1tia LL11l';11;1 di11 prilll:1 L'(l11L-;·1 a fierului. locuita fiind ~i în a doua 
par'IL' ;1 L'(loL·ii brlll1111l11i (L·1il1ur;1 \\ .il·ll'11hlT!--'. I. 

L1 :--ud 1k Bm!--'.hL·rg I l·i1L·;1 (1!Hl 1111. pl· .. \ ';ika Snoaki". prin mici sondaje au mai fost 
idL·ntificall' 11 a~o;irl· l ·i\ iL1 di11 pri111;1 l'IH1l·;i ;i liL·rt1lui ~i 1111a dacic:,. ambele în stf111ga drumului cc 
duce la lkia. la ':,()(l - li()() 111 1k l;i il·,i1L·;i di11 ,;11. 

(\1n-.ultarL·;1 h;i11il11r l·a1L· llL' -;111 l,i--,t 1111-...l' la di-.po;iţiL' L'U amabilitate de Ocolul Silvic Rupea 
~ide inginnii L·arL· :--L' 11L·t1p:111 l ·11 ;ipl1L·;irl·;i 1.l·gii 1:-; _ llL'-au jlLTllli, <1 alHm apartenenţa .. cetăţii" la 
:--atele Archit,1. lkia -:,i R11;11k-:, : hllL1rt1I ntr;1\ 1la11ului L0 L'l1>r trL·i localităţi împarte. încă din e\UI 
mediu . fortificaţia i11 lrL·i p;1rti i1l\:g:1k. IH1L1r IL0 h1>rnal IL'L'L'lll. dup:1 apariţia amintitei legi. Cca mai 
lllarc par'IL' din plat1H1 (:--i p:1durl·1 ;q1;1rti11L· 1k lki;1. -..ud-\L':--tul de Roatk~ iar nord-\·cstul de Archita 
(jud. \1urc~ ~i 11u 1k j11d . Br:1,11\. L·,1111 ;1p;11L· L, u11ii a11toril . · 

121. R.O(;o, ·_.\ _ .llld \kliL·,li111i : < i;1hriL·I < ·r:1L·iu11L·-..cu. \lu1L·ul RL·giunii P11rţilor tk 1-"iLT 

Dn,bcta-Turnu Sc,ni11 

StaţiunL\1 arhL·ol1>giL·;-, L·,1 ,· ,itu,11:1 l;i ~ l--.111 I·: tk :--atul Rogm·a. _jud . \khcdinţi. în purKtul „L, 
Cazăn11i•• . A-..c1arL·a L':--IL' :--itua1,·, 11,· 111;ilul r;1ului Bl;ihnita. întrL' acc:--t 1-;°iu ~i o 1011:1 ml,-1~tinoas,-1 p;'in;-1 

acum dqiYa a11i. 
Î11 sondajul L'kctuat :---a i11l·L-rL·:11 :--t;ihilirL·;i li111itL·lor :--tatiu11ii. în porţit•llL'a di11 -..it,nga ~a11ţului. 

care 11 taie în dou,-1. l\·n1r11 ;iL·l·;i,1;1 :---;u1 tr:1,;it !rL·i "L'cţiuni: S li ~i S III. pn11L·ndicularL' J1L' cur:--ul 
rftului. una în prcl11ngirL·a L'L•kil;illL' . ::oi S I\ ' p;1rakl:·1 rn Blahniţa . 

Î11 :--L·cţiunik li ~i III a\L' lll do11;·1 ni,L·le de lornirc: Coţokni ~i YL·rbicioara. NiYL'lul 
Ycrbicioara c:--IL' 111ai grn:-- L·:-1lrL· r:111. 1111tk ;1ju11gL· la ().(10 m ~i se :--ubţiaz:1 c:1trL· :\. :\iYL'lul Coţokni 
se 1nti11de mult c;-1ţrc \:. ,l\;111d 11 gn1:--illlL' 111ai 111arL· aici ded1t în apropierea rt1ului . SL·L·tiunL·a li a 
prin, un fraglllcnt di111r-o lou1i11t;-1 ( 'oţ11k11i. Baia aCL':--tcia. f:1ră a fi amenajat:.. se an:1 :--ituat;"1 pc un 
sol ;irµi,,,s de culoare L'L'llll~iL·. carL· aL·u111 acL·:--1a L':--lL' i1nprcgnat cu ap:1. La c:1!iYa ml'lri c:1trc N. în S 
III. ,im surprins un mic -:,ănţukt lat tk (UO 111 ~i ad,-111c de 0.20 m. s:1pat în argila ccnu~ic . Rolul lui 
prohahil. era acela de a drena ~i întkp,-1rt;1 -.urplusul tk apă . Din aceste dou:1 secţiuni prn\·tnL· 1111 
foarte bogat material osteologic. rL·parti1.:1t 1111ifllrlll pc cele dou:1 culturi. Secţiunea IV a fo:--t tra:--ati1 
la S de a doua. fiind parakl:1 rn rftul. ApropicrL·a malului. solul negru în care nu am putut s:, :--L·:--i1:11n 
urme de gropi. a avut drept ro.uitat un ;1111L·stec de materiale Ycrhicioara. Basarabi. -:,i daL·tL·L·. 
Fragemntck ceramice dacice. mai nulllcroa:--c într-o anumită 1.onă a secţiunii -:,i apartini111d unui 
singur , ·as. ne tktcrmin:1 să presupunem L'\Î:--tcn\a unei gropi mai mari . 1:ără a a,·ca o :--tratigr;il ÎL' 
verticală. asczarL·a arc unn:1toarck ni\·ck tk locuire: Cotofcni, Yerbicioara, Basarabi, daciL· . . . . 

NiYclul Coţokni se caractcri1caz:1 printr-o marc cantitate de material ccr;11n1c. ln L'L•a 111;ii 
marc 1\artc ceramica c:--IL' tkcorat:1. Decorul const:, în linii adfmc imprimalL· în parlL';i 11111;ik. 
executate cu hcţc sau fragmente de oase. prL'L'lllll ~i grupe de 1-.5 linii imprim;itL· nr ajutorul unor 
instrumente ascm;1nătoarc picpt;1nului. Liniile sunt dispuse în unghiuri. în 11g-1ag :--au rL·ţca . ( ·a 
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forme întâlnim: castroane, vase mari lucrate dintr-o pastă grosieră, ceşti şi căni. Cea mai mare parte 
. a ceramicii acestei culturi, are un slip roşu de interior. 

,Nivelul Verbicioara are o ceramică ce se poate împărţi în trei categorii: fină, semifină şi 
grosieră. Ceramica fină ocupă un loc modest. Ceramica acestei categorii are o culoare neagră, atât la 
interior cât şi la exterior. 

Categoria ceramicii semifine este mult mai bine reprezentată. În această categorie întâlnim 
vase de mărimi diferite, care au gâtul tronconic, corpul globular şi torţi late, ce coboară de sub buză 
şi se prind pe umărul vaselor. Acest tip de vas nu are nici un fel de decor. Castroanele sunt foarte 
bine reprezentate. Acestea au mărimi şi forme diferite. Unele vase de dimensiuni medii au gâtul 
înalt, cu brâu crestat sub buză şi un decor lucrat cu pieptănul, ce coboară de sub buză. 

În afara vaselor mici şi medii, din această categorie ceramică mai fac parte şi vase mari cu 
pereţii groşi. Acestea au buza evazată uşor sau într-un caz, răsfrângerea se face aproape în unghi 
drept. La categoria aceasta decorul vertical coboară până în apropierea bazei piesei. Categoria 
ceramicii grosiere este reprezentată de vasele mari, cu pereţi nu prea groşi, care au sub buză câte un 
brâu alveolat sau crestat; de un castron puţin mai adânc cu buza dreaptă şi sub aceasta, un brâu 
crestat; şi o strecurătoare. În cea mai mare parte, această ceramică are o culoare brună, existând şi 
câteva fragmente de culoare maro. O caracteristică generală a celor două nivele de locuire o 
constituie cantitatea mare de oase de animale găsite în timpul cercetărilor. În nivelul Coţofeni au 
apărut puţine ~iese întregi: un străpungător din os, două pandantive lucrate din dinte de animal şi o 
lingură de lut. In nivelul Verbicioara au fost găsite două fusaiole şi un fragment de râşniţă. 

122. ROMOS-LA FĂGĂDĂU, Jud. Hunedoara; Sabin Adrian Luca, Universitatea „Lucian 
Blaga" Sibiu; strudent Mihai Căstăian, Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia 

Lucrările de îngropare a unui cablu de telecomunicaţie în acest punct, aflat pe hotarul 
comunei Romos, au dus la descoperirea unei aşezări neolitice, aparţinând culturii Vin\ca, faza A. În 
Transilvania există doar câteva aşezări aparţinând acestei faze a culturii Vin\ca, dintre care, doar cea 
de la Limba-Vărar a fost cercetată şi publicată în condiţii mai bune. 

Această realitate a făcut să salvăm, de la distrugere totală, mai multe complexe de la Romos. 
Pentru aceasta au fost trasate două casete de 4/2 m şi 2/2 m şi o secţiune de 8/2 m. 

123. ROMULA (REŞCA), Jud. Olt; Gheorghe Popilian, Mircea Negru, Dan Bălteanu, 
Institutul de Studii Socio-Umane Craiova 

Au fost continuate săpăturile arheologice în zona cartierului de olari ( .. villa suburbana"). S-a 
urmărit continuarea cercetării construcţiei şi gropii identificate în campaniile din 1992 şi 1994. În 
acest scop, au fost redeschise secţiunea SS/1994 (pe o suprafaţă de 12 x 2 m) şi caseta 1/1994. În 
continuarea casetei a fost trasată Sl/1995, spre nord de S2/1994 şi paralelă cu aceasta, cu 

· dimensiunile de 32 x 2 m. S-au mai săpat, de asemenea, trei secţiuni în zona cuptoarelor de ars 
ceramică: S2/1995 şi S471995 (ambele cu dimensiunile de 32 x 2 m) şi S3/1995 de 1 x 1,5 m. 

Stratigrafie: 1. Cel mai vechi nivel aparţine epocii neolitice (cultura Boian V) şi a fost 
surprins în S2/1995. Au fost descoperite fragmente ceramice grupate mai ales într-o groapă. 2. Un 
nivel din epoca bronzului (cultura Verbicioara, fazele finale), deranjat în epocile ulterioare. 3. 
Stratul roman, care este cel mai bine delimitat. 4. Câteva gropi feudale cu material ceramic specific 
secolelor XIV - XV. 

Epoca romană. Se pot delimita două nivele romane: nivelul nr.1 se poate data în secolul al 
Ii-lea p.Chr.; nivelul nr.2, care datează din prima jumătate a secolului III p.Chr. 

Clădirea cercetată aparţinea tot cartierului meşteşugăresc. Este compusă din mai multe 
încăperi, are o formă dreptunghiulară, cu laturile lungi, orientate est-vest. Construcţia aparţine celui 
de-al Ii-lea nivel roman. 

S-a încheiat cercetarea gropii nr.1. Aceasta are o formă aproximativ ovală, cu dimensiunile 
de cca. 10 x 11 m şi adâncimea spre centru de 2,15 - 2,55 m. În secţiune, are o formă de trapez cu 
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baza mică în jos. Groapa prezintă două nivele principale de umplere. Cel mai vechi situat sub 
adâncimea de 1,30 - 1,50 m, datează din secolul al Ii-lea p.Chr. În secolul următor groapa a fost 
nivelată. 

. În capătul de sud-est al S 1/1995 a fost secţionat drumul roman construit din pietriş, având 
grosimea maximă în centru de 0,40 m şi lăţimea de cca. 6 m. O mare parte a materialului arheologic 
provine din groapa nr.1. În primul nivel al acestui complex au fost descoperite trei fib1ile romane 
timpurii cu balama. Din stratul de nivelare provin o fibulă cu genunchi şi o a treia din categoria 
celor care constituie prototipul fibulelor cu capete de ceapă. În primul nivel al gropii au mai fost 
descoperite fragmente dintr-un vas tip terra sigillata al cărui decor a putut fi reconstituit integral, cu 
o ştampilă intradecorativă retrogradă PATERNI. Din acelaşi nivel provin vase întregi sau 
fragmentare cu decor în tehnica barbotinei, un castron cu pereţii fini, decorat cu rotiţa, opaiţe, 
amfore fragmentare, vase de sticlă, ceramică de uz comun. În albia Tesluiului au fost descoperite, 
întâmplător, mai multe materiale ceramice, dintre care amintim: opaiţe lucrate probabil într-o 
officina locală, fragmente de amfore, un ulcior, un antefix, un castron. Am întreprins o cercetare de 
suprafaţă în acest punct. 

124. RUDI „LA SANTURI", R. Moldova; Eugen Sava, Institutul de Arheologie Chişinău; 
Ruxandra Alaiba, Institutul Român de Tracologie; M. Tcaciuc, S. Kurciatov 

În 1995 datorită finanţării din partea Institutului Român de Tracologie s-au reluat cercetările 
de teren pe obiectuvul Rudi „La Santuri", cetăţuia de pământ din HaB, Latene şi sec I - II e.n; 
cercetările au fost începute de G.B. Fiodorov în 1969 şi continuate în anii 1970 - 1976 de M. 
Romanovskaja. 

A vând în vedere bogăţia şi varietatea cultural-cronologică a stratului cultural al cetăţuiei, a 
fost utilizată o metodă de săpături netradiţională, cercetarea stratului cultural ca un complex inchis, 
cu fixarea precisă a tuturor categoriilor de material arheologic, fără excepţie. Fixarea în plan 
orizontal şi vertical s-a înfătuit cu ajutorul a două teodolituri, unul din ei indică semnificaţia 
unghiului orizontal, celălalt - a ungiului orizontal şi ungiului vertical. Ridicare~ straturilor de sol s
a înfăptuit prin răzuirea succesivă a aşa numitelor contexte convenţionale. Fiecare db ele constituia 
un strat de pământ de 4 - 5 cm. Solul din fiecare carou era cernut suplimentar. Rezultatele se 
inregistrau pe baza de date a calculatorului, care vor fi sistematizate conform unui program special. 
Au fost săpate două suprafeţe (S I în incinta cetăţuiei şi S II în zona extramurală) cu o suprafaţă 
totală de peste 700 m2• Pe diferite porţiuni au fost cercetate un număr diferit de complexe (de la 2 
până la 5). Construcţiile descoperite au fost cercetate doar parţial, în conformitate cu cerinţele 
metodicii. Ca rezultat, au fost evidenţiate două construcţii de pământ, şase construcţii de piatră 
(ringuri funerare - ?) şi diferite categorii de material arheologic, care preliminar, poate fi divizat pe 
trei orizonturi cultural-cronologice: HaB, Latene şi sec. I - II. 

Ririgurile de piatră reprezintă ruinele unor construcţii semiovale (1 x 1,5 m) constituite din 
calcar ars şi bulgări de silex. Ele reprezintă, probabil, unele detalii de construcţii funerare. Drept 
dovadă, serveşte prezenţa oaselor calcinate, un număr considerabil de ceramică şi a oaselor de 
animale (posibil, ofrandă). 

Dintre obiectele speciale, cele mai numeroase sunt fusaloide de lut şi cutele din gresie . Au 
fost depistate cuţite şi secere de fier, două fragmente de fibule. Unul aparţine fibulei de tipul M
Kostrzewski şi se datează · în sec. I p.Chr. Un deosebit interes îl prezintă un fragment de ţiglă 
romană. Pentru monumentele din sec. I p.Chr. aceasta reprezintă cea mai de nord descoperire. Au 
fost depistate fragmente de cupe de sticlă. Muchiile verticale de pe pereţii acestora indică data - sec. 
I a.Chr. (tip „millefiori" sau Eggers 182 - 40-70 e.n). 

Ceramica descoperită în cetăţuie se împarte în ceramica de import şi locală. Din categoria 
importului fac parte numeroase fragmente de amfore din perioada elenistică şi perioada romană 
timprtrie. Au mai fost descoperite şi patru amfore aproape întregi, fragmente ceramice pictate cu lac 
roşu, · fragmente de vase cenuşii lucrate la roată. Ceramica locală-este reprezentată de fragmente de 
oale, uneori strachine şi văscioare lucrate cu mâna. V asele cu gura pâlnieformă, buza evazată, vase 
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cu decorul realizat cu „măturicea" şi străchinile cu profilul în zig-zag îşi găsesc analogii printre 
vestigiile din perioada culturii post-zarubinetk şi în materialele aşa-numitelor „cetăţi scitice târzii" 
din sec. I - II p.Chr. 

Cercetările arheologice din anul viitor vor trebui să clarifice semnificaţia şi funcţionalitatea 
(fortificaţie - ?, centru urban - ?, centru votiv - ?) acestui monument-enigmă. 

125. SARMIZEGETUSA ULPIA TRAIANA - FORUM NOVUM, Jud. Hunedoara; Ioan 
Piso, Alexandru Diaconescu, Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca (au mai participat dr. 
Alfred Schăfer şi dr. Jtirgen Obmann, Universitatea din Kăln) 

Prin forum novum înţelegem obiectivul cunoscut în vechea literatură de specialitate ca for al 
coloniei. El se află la sud de forul traianic (forum vetus) şi se compune, din câte ştim până aGum, 
dintr-o curte şi un spaţiu acoperit, aflat la nord de aceasta. A mai fost cercetat şi intersititium-ul 
dintre cele două foruri . În total a fost dezvelită o suprafaţă de 30 x 15 m din partea nord-vestică a 
obiectivului. Acolo unde terenul a permis-o, săpătura s-a desfăşurat pe carouri de 4 x 5 m şi a mers 
până la o adâncime de circa 2 m. 

Am identificat pe toată suprafaţa resturile unei prime faze de lemn, constând dintr-un cardo 
cu un canal de drenaj pe mijloc şi o clădire la est de el. Înspre drum aceasta are un portic şi, dincolo 
de el, încăperi de diferite dimensiuni . Forma acestora nu pledează pentru o interpretare în sensul 
unei barăci militare. 

În timpul construirii forului traianic, clădirile de lemn din forum novum au fost demolate şi 
întreaga suprafaţă a servit drept loc de depozitare a materialelor, de preparare a mortarului, etc., şi 
pentru care s-a construit un adevărat sistem de canale de drenaj. După încheierea construirii forului 
traianic a fost adăugată la sud de el, către sfârşitul domniei lui Traian sau la începutul domniei lui 
Hadrian, o nouă piaţă, probabil un macellum, perfect aliniat forului traianic, dar cu zidurile 
construite într-o tehnică mai puţin îngrijită. Pe latura de sud a. acestei pieţe se găsea un şir de 
tabemae de 6 x 5 m, iar în faţa lor _ un portic cu arce, lat <:le 5 m. La sud de acesta se întindea curtea, 
pavată cu lespezi de gresie nisipoasă. Semnificativ ni se pare faptul că această combinaţie între for 
şi macellum, întâlnită în faza de lemn a forului traianic, este păstrată în faza de piatră. Într-o fază 
ulterioară pilaştrii porticului sunt înlocuiţi cu un zid continuu, care avea cu siguranţă largi 
deschideri înspre curte. Aceasta este lărgită spre vest şi pavată cu plăci de gresie cenuşie. În dreptul 
porticului sunt înălţate baze de statui ecvestre, dintre care în suprafaţa cercetată am găsit cinci, în 
faţa cărora se adaugă una de dimensiuni colosale. 

Ulterior curtea a fost pavată cu dale mari de travertin. Din tabemae-le amintite mai 
funcţionează cele două din capătul vestic, pe când în zona centrală este amenajată o aulă în care sunt 
dispuse statui de demnitari. Am găsit două fragmente din bazele cu inscripţii . Lărgirea curţii s-a 
făcut cu ocazia ridicării unei mari clădiri, care se vede pe teren la sud de săpătura noastră şi despre 
care credem că este Capitoliul. Toate aceste lucrări indică transformarea macellum-ului într-un al 
doilea for. 

Una dintre cele mai interesante descoperiri este o conductă de plumb din vremea lui Traian, 
purtând numele oraşului şi a doi demnitari. La nivelul clădirilor de lemn şi în umpluturile aduse în 
vederea fazei de piatră a fost descoperit un bogat material arheologic, care nu cuprinde piese 
specific militare, cum s-a întâmplat cu umpluturile din forum vetus. 

126. SATU NOU, Corn. Oltina, Jud. Constanţ~; Mihai Irimia, Universitatea „Ovidius" 
Constanţa, Niculae Conovici, I.A.B . 

Săpăturile arheologice din anul 1995 în dava de la Satu Nou, punctul „Valea lui Voicu" s-au 
efectuat în trei puncte apropiate, în scopul elucidării unora dintre problemele cercetării ivite în anii 
tre_cuţi, sau avute în vedere în perspectivă. 

Au continuat investigaţiile în şanţul de apărare al platoului sudic; cercetarea valului de aici 
fusese finalizată în 1994. 
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Platoul sudic al aşezării, valul, şanţul de apărare şi o parte a· platoului din afara aşezării, at1at 
la sud, au fost intersectate de secţiunea SII. La partea superioară şanţul de apărare are în prezent o 
lăţime de cca. 24-25 m, dar în vechime el era mai îngust cu cca. 6-8 m; erodarea continu·ă a 
malurilor, accelerată mai ales după anii '70, când zoni a fost terasată pentru împacfurire, a modificat 
forma iniţială atât a valului, cât şi a şanţului de apărare. La bază şanţul are o lăţime de cca. 6,50 m. 
Adâncimea maximă a şanţului de apărare, calculată de la nivelul superior al vegetalului antic (aflat 
sub mantaua valului), era de cca. 6,50-6,70 m. De menţionat că umplutura şantului, datorită 
colmatărilor amintite; . are în prezent, în zona centrală, o grosime de cca. 3,30-3,50 m. În umplutura 
şanţului s-au descoperit, între altele, fragmente ceramice getice şi elenistice, specifice sec. III a.Chr., 
inclusiv două torţi de amfore ştampilate (de Rhodos şi Chersones), pietre de diferite dimensiuni, 
câteva oase de animale, fragmente de coarne de cerb. Foarte probabil ele aparţin perioadei de 
colmatare a şanţului care a început încă din antichitate (la sfârşitul sec. III a.Chr. ?). Se pare că 
fortificaţia în cauză (formată din val şi şanţ) n-a mai fost refăcută în cea de a doua fază a locuirii 
getice (sec. II a.Chr. - începutul sec. I p.Chr.). 

În zona centrală a şanţului de apărare, spre partea inferioară, dar tot în umplutură, s-au 
descoperit numeroase pietre scurse probabil de pe val sau vecinătate; numărul lor sporeşte cu cât ne 
apropiem de bază. Ele apar în umplutură împreună cu pământ cenuşos, fragmente ceramice, chirpici 
de locuinţă cu urme de nuiele, fragmente de vetre şi chiar bucăţi de pământ negru, zgurificat. La 
baza şanţului de apărare apare însă un strat mult mai bogat de pietre (lespezi de gresie şi blocuri de 
calcar, gros de 0,30-0,40 m); sunt atât exemplare de dimensiuni mijlocii şi mari, cât şi spărturi mai 
mici, care formează un strat compact, cu foarte puţiri material arheologic· şi pământ, aşezat direct pe 
fundul şanţului, pe pământul galben, steril, după terminarea excavaţiei. Considerăm că stratul de 
pietre de la baza şanţului avea ca scop drenarea apelor pluviale, pentru a împiedica colmatarea lui şi 
slăbirea valului. Remarcăm că, în zona centrală a şanţului de apărare (SII, caroul 28), sub stratul 
compact de pietre de la bază, se află şi un şenţuleţ longitudinal, lat de cca. 0,70-0,95 m şi adânc de 
10-15 cm, realizat probabil tot pentru drenaj. . 

Spre nord SII a fost prelungită cu 14 m (carourile 1N-7N), astfel încât în perspectivă platoul 
de sud al aşezării să fie secţionat complet, pentru corelarea situaţiei arheologice de aici cu aceea de 
pe platoul de nord. S-a confirmat observaţia mai veche potrivit căreia stratul arheologic de pe 
platoul sudic are o grosime de cca. 0,80-1 m (inclusiv vegetalul actual), iar locuirea getică aparţine 
exclusiv sec. III a.Chr. S-au descoperit 9 gropi (SII, nr. 16-24); cercetarea unora dintre ele va fi 
finalizată în campania viitoare. Pe platoul de nord, foarte intens locuit atât în sec. III a.Chr., cât şi în 
sec. I a.Chr. - începutul sec. I p.Chr., secţiunile paralele SI a - SI b au fost prelungite cu încă 25 m 
(carourile llN - 22,5N) pentru a se finaliza, astfel, secţionarea platoului în cauză şi pentru 
cercetarea zonei până la marginea malului său vestic, abrupt. A fost cercetat parţial cel mai târziu 
nivel de locuire (nivelei I în ordinea descoperirii). Au apărut materiale ceramice autohtone şi 
elenistice specifice (vase borcan, căţui, fructiere, străchini, strecurători, amfore, ceramică elenistică 
de lux), cele mai multe fragmentare. Inventarul arheologic confirmă datarea ultimului nivel de 
locuire în a doµa jumătate a sec. I a.Chr. - începutul sec. I p.Chr. 

Continuarea cercetărilor va aduce, fără îndoială, elemente noi privind evoluţia importantei 
aşezări getice de la Satu Nou. 

127. SĂBĂOANI, Jud. Neamţ; Vasile Ursachi, Domniţa Hordilă, Muzeul de Istorie Roman 

Au continuat săpăturile în necropola din sec.IV de la Săbăoani, punctul „La Izvoare", care 
au constat din 3 secţiuni - S XVIII; S XIX şi S XX cu o suprafaţă totală de 300 m2• 

Stratigrafia se menţine aceeaşi, doar că intensitatea de locuire este mai mare pentru epoca 
feudală. Urmele epocii bronzului şi primei epoci a fierului, sunt din ce în ce mai sporadice, pe 
măsură ce se înaintează către terasa înaltă, după cum, aşezarea din sec. 11-111 se întinde doar către 
capetele de E ale secţiunilor orientate E-V. 

În săpăturile din acest an, au fost descoperite 3 locuinţe adâncite şi una de suprafaţă din 
epoca feudală, 8 cuptoare şi 5 gropi din aceeaşi perioadă; o locuinţă ~dâncită din sec.VI-VII; 2 
locuinţe de suprafaţă din sec.II-III, precum şi 11 gropi din diferite epoci. In cele trei secţiuni au fost 
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descoperite, în această campanie, 25 morminte de înhumaţie, de copii şi maturi, ajungându-se la 90 
-morminte aparţinând sec:IV. Mormintele, în cea mai mare parte, nu au avut inventar. Cele câteva 
obiecte, precum şi ceramica descoperită în această campanie, au făcut parte din inventarul câtorva 
morminte. Nu s-a descoperit nici un mormânt de incineraţie. Rezultatele obţinute în această 
campanie nu modifică datarea necropolei la sf.sec.IV şi începutul celui următor. 

Au continuat de asemenea, cercetările în aşezarea şi necropola medievală Săbăoani, de la 
punctul ,,La Cruci" sau „La Bisericuţă". Cele trei secţiupi au permis surprinderea limitelor de N şi S 
a cimitirului medieval, a unei porţiuni din conducta de apă ce deservea aşezarea, cât şi a două 
cuptoare pentru ars piatră de var. Dezvelirea a încă 145 morminte a făcut ca numărul înhumaţiilor să 
ajungă la 1455, fapt ce dă posibilitatea ca la Săbăoani să vorbim de cea mai mare necropolă 
medievală cercetată. Inventarul mormintelor, în general sărac, constă atât din accesorii de 
vestimentaţie şi obiecte de podoabă, cât şi obiecte cu caracter funerar. Din prima categorie fac parte: 
pandantive, nasturi globulari, copci, ţesături cu fire de aur, iar din cea de-a doua, ace de văl şi 
monede. Pe traseul conductei de apă a fost surprins un puţ de decantare, având diametrul gurii de 
2,20 m şi adâncimea de 4 m. Descoperirea cea mai interesantă o constituie cele două cuptoare de ars 
piatră de var amenajate, cu prilejul construirii la Săbăoani a bisericii din piatră atribuită documentar 
Margaretei Muşata. 

Alături de nivelul medieval - care a reprezentat scopul cercetării din acest punct - săpăturile 

au surprins un nivel dacic din sec.II-III, constând dintr-un fragment de locuinţă de suprafaţă, pe 
podeaua căreia s-au găsit fragmente de ceramică lucrate cu mâna sau la roată şi un pietrar dio 
sec.VI. 

128. SĂRATA MONTEORU, Jud. Buzău 

-i. Eugenia Zaharia, IAB, 1994 - i 995 

Cercetările arheologice de la Sarata Monteoru s-au reluat în 1994 în Poiana Scoruşului 
(punct notat P. Se.), platou situat la E de aşezarea de pe Cetăţuie, cu scopul de a se continua 
săpăturile întrerupte în 1954. Grupul de cercetare, de atunci, a fost condus de prof. Ion Nestor, ajutat 
de Ligia Bârzu, Eugenia Zaharia, Doina Galbenu, Nicolae Harţuche, Nicolae Puşcaşu, Mihai 
Davidescu. 

Primul sondaj în P. Se. s-a făcut în 1943, cu care prilej s-a observat că nu sunt depuneri de 
aşezare ca pe Cetăţuie şi cercetarea necesită un alt mod de lucru. 

Săpăturile s-au reluat în 1952 şi 1954 deschizându-se pe tot platoul 10 secţiuni orientate 
aproximativ N-S şi una E-V. În cele două campanii (1952 şi 1954) s-au descoperit două mari 
complexe: un rug de incineraţie din faza IC3 (în supr. P7) şi un mare complex de mari bolovani de 
râu, formând o pantă spre E-NE, aparţinând fazei IC4 în secţiunea şi caseta P4 - P9,l. 

Rugul a fost lucrat în întregime, lăsându-se mai mulţi martori la nivelul de zacere al 
platformei din pietre a rugului. Aceşti martori urmau să servească - (la reluarea săpăturilor) - la 
stabilirea raportului cu depu-.:1erile mai vechi, de sub rug; situaţia acestor depuneri a început a fi 
cercetată chiar din anul 1954, prin mai multe secţiuni . La acest nivel al cercetărilor s-au oprit 
săpăturile în 1954. 

Pentru localizarea diferitelor situaţii şi materiale descoperite s-a lucrat pe 4 sectoare notate în 
cruce: pe suprafaţa dreptunghiulară ( cu latura lungă EV) sectoarele 1 - 2 sunt pe direcţia NE-SV; 
sectoarele 3 - 4 pe direcţia SE-NV. 

Complexul descoperit şi lucrat parţial în 1954, situat la E-NE de platforma-rug, s-a cercetat 
până la -3m, fără să se fi putut atinge baza lui. 

Reluarea în 1994 a cercetărilor la SM avea ca scop: verificarea marginei de SV a rugului. 
Cercetarea unei gropi semicirculare observată pe mijlocul laturei de S a supr. P7 (pe al cărei arc se 
aflau şi arsura şi pietrele platformei - rug); cauza situării în panta S-N a rugului, fapt legat direct de 
depunerile anterioare, adică de folosirea acelui loc înainte de instalarea rugului. 
· Din cele menţionate, s-a putut verifica marginea de SV a arsurii rugului (pământ ars ou 
cărbune, oase calcinate, fragmente ceramice şi rare pietre mărunte) şi · s-a lucrat în Sectorul 2 (partea 
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de SV a supr. P7), adâncindu-se în depunerile de sub nivelul rugului, unde s-a dezvelit şi o vatră 
notată nr. 2. În 1995 s-a continuat săpătura în sectorul 2, s-au redesfăcut sectoarele 1 (cel de NE al 
supr. P7) şi 3 (cel de SE al supr. P7) şi s-au prelungit secţiunile de N, S, E, V, care se taie 
perpendicular pe P7. Supr. P7 s-a lărgit pe laturile de S, de E, de N. Nu s-a lucrat în sectorul 4. 

În sectoarele 1 şi 2 s-au delimitat 5 gropi din care 3 în sect. 2, care s-au şi lucrat. Cea mai 
importantă este gr. 8, secţionată parţial pe malul de S al Sectorului 2, care a conţinut un material 
ceramic caracteristic fazei IC4_ şi un fragment de tip Schneckenberg B. (decorat cu fals relief). 

Partea cea mai interesantă din cercetarea anu.lui 1995 este dezvelirea în secţiunea de Est în 
sect. 3 şi mai risipită în sector 1 (adică pe toată latura de Est a săpăturii), a pantei de pietre mari de 
râu din marginea de Est a săpăturii. Pietrele sunt foarte mari şi masate, unele chiar suprapunându-se 
parţial. Această pantă de pietre foarte mari este acoperită, ,,învelită",de un strat ·gros de pământ 
castaniu cu rari stropi de cărbune. Această pantă de pietre din lărgirea laturei de Est a supr. P7 este o 
continuare a complexului IC4 din secţiunea şi caseta P9 - P9, 1/1954, unde, peste pietre s-a găsit şi 
o vatră cu două vase sparte pe loc (vatra nr. 1). 

În sect. 1 s-a adâncit sub nivelul la care rămăsese săpătura din 1954. S-a deosebit o depunere 
care conţine material ceramic IC3, fără resturi in situ; urmează un strat cu material ceramic IC2, la 
un nivel probabil de locuire; această consideraţie este întărită de faptul că sunt in situ multe 
fragmente mari, sparte din vechime, dar în conexiune, dar. mai ales de prezenţa unei locufoţe IC2, la 
Est de Supr. P7 (chirpic masat, vatră, ceramică, oase de animale). 

Această situaţie ne dă posibilitatea de a considera că Poiana Scoruşului a fost folosită ca loc 
de cult funerar numai în fazele IC4 - IC3 ( complexul din bolovani mari de râu nu poate fi legat de 
un context de locuire; a fost sigur un loc de cult, probabil tot funerar), deoarece faza următoare 
(IC2) ne este asigurată prin resturi in situ de locuire. 

II. Ion Motzoi - Chicideanu, IAB; Monica Sandor - Chicideanu, Universitatea Bucureşti şi 
24 studenţi de la Universitatea Bucureşti şi Universitatea Iaşi 

Cercetările s-au efectuat, în continuarţa celor de anul trecut, în punctul Poiana Scoruşului, 
un platou de mici dimensiuni situat la SE de aşezarea din punctul Cetăţuia. 

Încă din 1943, fusese identificat un complex de mari dimensiuni şi c~ un caracter deosebit, 
care a fost dezvelit parţial în campaniile din anii 1952 şi 1954. Complexul cercetat în Poiana 
Scoruşului a fost interpretat, la nivelul informării de atunci, drept ,,rug funerar" şi încadrat, pe baza 
materialului ceramic, în faza IC3 a culturii Monteoru. 

Cercetă.ţi.le din 1995 au completat observaţiile stratigrafice şi de ordin constructiv din 
campania precedentă. Au fost descoperite câteva gropi, stratigrafic anterioare marelui complex de 
cult, o amenajare din bolovani de râu de mari dimensiuni ce pare să „sprijine" complexul către E, 
unde viroaga naturală în care acesta fusese amplasat, era deschisă. 

Către sfârşitul campaniei din toamnă a fost dezvelită parţial şi a doua structură din bolovani 
de râu de mari dimensiuni, parţial cercetată în 1952/1954. S-a putut constata cu acest prilej că, şi 
stratigrafic şi constructiv, structura din bolovani de râu, ,,zidul" dinspre E, din aceeaşi bolovani şi 
complexul de cult, constituie un tot unitar. Se pune astfel în evidenţă, în Poiana Scoruşului, un 
complex cu dimensiuni şi o structură cu totul deosebite. Complexitatea acestei descoperiri pledează 
pentru o funcţie legată de practicile de cult, resturile osteologice umane descoperite în anii 
1952/1954 putând, eventual, reprezenta sacrificii umane. Cercetarea este încă departe de a fi 
definitivată, o concluzie finală neputându-se încă trage. În orice caz, interpretarea drept ,,rug de 
incineraţie" nu mai poate fi, în nici un caz reţinută . 

129. SĂRĂTURI, (Sat Liveni), Corn. Liveni, Jud. Botoşani; Maria Diaconescu, Muzeul 
Judeţean Botoşani 

Cercetările s-au axat pe latura estică a aşezării unde materialele Cucuteni şi Sântana de 
Mureş de la suprafaţa solului erau mai abundente, dovedind o locuire intensă. 
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În acest s·ens s-a trasat SV (20 x 2) care prezintă următoarea stratigrafie: solul arabil între O -
0,30 cm; între 0,30 - 0,50 cm sol brun în care se găsesc materiale din sec IV şi materiale puţine 
Cucuteni; urmează uh strat cenuşos cu material din sec. IV şi materiale puţine Cucuteni, între 0,50 -
0,95; ultimul strat ajunge până la 1,60 în el se află depunerea preistorică ce cuprinde resturile 
locuinţei răvăşite din vechime, ceramică, cărbuni, cenuşă, arsură, unelte, silex şi oase; sub 1,60 se 
găseşte pământ galben, steril din punct de vedere arheologic. A fost dezvelită o locuinţă de 
suprafaţă cu pl~tformă de lut ars pe podină de lemne despicate, de formă aproximativ 
dreptunghiulară. In bună parte, locuirea cucuteniană a fost deranjată de purtătorii culturii Sântana. 
Materialul arheologic recoltat din această locuinţă constă în principal din fragmente ceramice, 
unelte litice şi din lut ars. 

Ceramica desccoperită aici aparţine celor trei categorii: fină, semifină, grosieră.Printre 

uneltele de silex enumerăm: percutoare, vârfuri de săgeată, diverse lame. De asemenea, s-au găsit 
două râşniţe. · 

Alte unelte, de lut ars, sunt fusaiolele şi numeroase greutăţi de la plasa de pescuit peşte şi de 
la războiul de tesut vertical. 

În partea central-estică a locuinţei a fost dezvelită o vatră. Deşi puternic degajată de 
intervenţiile ulterioare, resturile locuinţei au permis distingerea a cel puţin două momente de . 
refacere a ei. S-au găsit puţine resturi osteologice. Complexul arheologic se poate încadra 
cronologic în faza B2 a culturii Cucuteni. 

Interesantă prin numărul mare de fragmente ceramice este ceramica „de tip C", într-un 
procent sensibil sporit comparativ cu alte aşezări din aceeaşi perioadă. 

130. SĂVÂRŞIN, Jud. Arad; Mircea Barbu, Peter Htigel, Muzeul Judeţean Arad 

Au continuat cercetările la poalele dealului Cetăţeaua, în sectorul de sud-est al acestuia. 
Săpăturile au fost efectuate în cadrul suprafeţei deschise în campaniile anterioare cât şi prin 
prelungirea secţiunii F, perpendiculară pe curbele de nivel, în vederea clarificării aspectelor legate 
de evoluţia în spaţiu şi timp a aşezării. Corespunzăt_or primei faze de locuire, sec. V - IV a.Chr., 
perioada de formare a nucleului aşezării, au fost depistate până la ora actuală, exclusiv locuinţe de 
tip bordei. 

Pe lângă acestea, a fost identificată şi o necropolă de incineratie cuprinzând 6 morminte. 
Urnele funerare· sunt vase de provizii de tip mijlociu ornamentate cu brâu alveolar şi butoni. Ele au 
fost acoperite cu castroane larg canelate, de tradiţie hallstattiană. În cazul unuia dintre morminte 
resturile orsteologice au fost depuse într-un coif de fier. Resturile de oase calcinate aparţin unor 
adulţi, există însă şi un mormânt de copil. Pornind din zona de sud-est aşezarea s-a extins spre nord 
pe parcursul sec. III - II a.Chr. cuprinzând locuinţe de tip bordei şi de suprafaţă precum şi un atelier 
metalurgic cu un cuptor de redus minereu şi o platformă de turnare a lingourilor. 

Maxima înflorire a aşezării se înregistrează în ultima fază, sec. I a.Chr. - sec. I p.Chr., 
perioadă în care · locuirea s-a extins în jurul dealului urcând şi spre acropolă. În .zona cercetată, 
corespunzător acestei faze, au fost depistate exclusiv locuinţe de suprafaţă construite pe terase 
artificiale amenajate pe 3 „etaje" în coasta dealului. Au putut fi surprinse podinile locuinţelor, 
amprentele stâlpilor de susţinere a pereţilor precum şi fragmente de chirpic. Materialul arheologic 
recuperat constă mai ales din ceramică, la care se adaugă o râşniţă din tuf vulcanic şi câteva 
fragmente de metal (fier şi bronz). 
· Ceramica, lucrată cu mâna şi la roată, acoperă întregul spectru al formelor cunoscute. Atrage 
atenţia în mod deosebit varietatea ornamentelor incizate, unele amintind de forma unor litere 
greceşti (e). Piesele din metal, surprinzător de puţine, sunt reprezentate de câteva fragmente de lame 
de cuţit din fier, puternic corodate, scoabe, precum şi două ace de fibulă din bronz. 

131. SÂNICOLAUL MARE - ,,SELIŞTE", Jud. Timiş; Adrian Bejan, Universitatea de 
Vest, Timişoara; Petre Iambor, Ştefan Matei, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj
Napoca; Marius Grec, Şcoala generală nr. 2, Sânnicolaul Mare 
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I. Zona Sânicolaul Mare „Selişte" este cunoscută ca sit arheologic în urma deselor 
descoperiri arheologice menţionate în literatura de specialitate şi prin piesele provenind de aici şi 
aflate în diferite colecţii arheologice. 

S-a tras o secţiune (S 1) orientată N-S, cu dimensiunile totale 24 x 1,50 m, care a urmărit 
următoarea stratigrafie: a) la 20 - 25 cm de nivelul de călcare actual se află un nivel feudal cu o 
grosime variind între 15 - 20 cm din care s-a recuperat ceramica de sec. XV - XVI; b) sub nivelul 
feudal, un strat compact cu urme de locuire intensă, databil cu ceramică de sec. X - xi, căreia îi 
aparţin majoritatea elementelor şi complexelor arheologice din secţiune; c) nivel reprezentat prin 
fragmente ceramice de sec. VI - VII, deranjat în cea mai mare parte de stratul de cultură feudal
timpuriu; d) deasupra solului steril, fragmente atipice de ceramică cenuşie post-romană (sec. III -
IV). 

Adiacente secţiunii, s-au deschis, pentru degajarea complexelor arheologice, casetele Cl (3 
x 1,50 m) şi C2 (4 x 2 m). 

Pentru verificarea stratigrafiei, paralel cu S 1 s-a efectuat o secţiune (S2) cu dimensiunile de 
14 x 1,50 m. Între cele 2 secţiuni s-a lăsat o distanţă de 1 O m. Şi în S2 se confirmă stratigrafia din 
S 1. În S2 a deranjat o locuinţă feudală (sec. XV - XVI) care distrusese parţial o locuinţă feudal
timpurie. Apare în S2 şi nivelul datat cu fragmente ceramice din a doua jumătate a mileniului I 
p.Chr., iar între 3,90 - 4, 10 m, într-o mică groapă cu fund albiat, adâncită în solul steril s-au găsit 
fragmente ceramice cenuşii de sec. III - IV. 

S-au degajat complexele arheologice cuprinse în Sl - Cl - C2. 
II. În anul 1995 au fost surprinse următoarele complexe arheologice la şantierul arheologic 

Sânicolaul Mare - ,,Selişte": a) o locuinţă feudală de sec. XV - XVI; b) două locuinţe de sec. X -
XII; c) o groapă de provizii de sec. X - XII; d) două vetre aparţinând unor cuptoare menajere 
distruse şi datate în a doua jumătate a primului mileniu p.Chr. (sec. VI - VII); e) urme de locuire 
postromană. 

III. Concluzii 
Platoul „Selişte" este un platou de mari dimensiuni, din zona sa provenind materiale 

arheologice diverse ca perioadă, din neolitic şi până în feudalism. Se impune, în viitor, continuarea 
cercetărilor arheologice pentru depistarea şi cercetarea pe cale arheologică a locurilor de 
provenienţă a acestor materiale (aşezări sau necropole). 

132. SÂNNICOLAUL ROMÂN „CEFA LA PĂDURE", Jud. Bihor; Sever Dumitraşcu, 
Universitatea din Oradea; Ioan Crişan, Muzeul Ţării Crişurilor Oradea 

Săpăturile au continuat în sectorul D al aşezării "La Pădure" prin trasarea la V de secţiunea 
S I E, în paralel cu aceasta, a secţiunii S III în lungime de 30 m. Principalele descoperiri au fost trei 
complexe feudale timpurii, două locuinţe şi un cuptor. Prima locuinţă, notată cu L15 era 
semiadâncită, cu acoperişul sprijinit pe stâlpi. În colţul de N-E avea săpat un cuptor ce depăşea cu 
puţin marginile locuinţei. Spre N, în imediata apropiere a locuinţei, a fost dezvelit un cuptor de mari 
dimensiu'ni, a cărui vatră era săpată în stratul virgin. Cuptorul, prevăzut cu suflantă şi orificii pentru 
fum, avea după toate probabilităţile o destinaţie gospodărească. Urmele de stâlpi arată că există un 
acoperiş ce adăpostea acest cuptor, notat cu Cp 1. Pe baza ceramicii şi a situaţiei stratigrafice, cele 
două complexe se datează în sec. XII. La mică distanţă, spre N de cuptor, au apărut urmele unei 
locuinţe de suprafaţă, al cărei contur a putut fi delimitat numai cu aproximaţie. Instalaţia de foc era 
total distrusă, vestigiile ei fiind risipitţ în perimetrul locuinţei. Materialul ceramic şi poziţia 
stratigrafică indică, pentru .această locuinţă notată cu L16, un orizont de locuire feudal timpuriu, ce 
poate fi încadrat cronologic în prima jumătate a sec.XIII. Locuinţa L16 este astfel primul complex 
din această perioadă dezvelit în aşezare. Au mai fost cercetate o groapă neolitică şi trei gropi 
f e~dale, datând din sec. XV -XVI. 
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133. SCÂNTEIA, Jud. Iaşi; Magda Mantu, Institutul d,e Arheologie Iaşi; Senica Tudose 
Ţurcanu, Muzeul de Istorie Iaşi; Mihaela Ghiţă, Institutul de Geologie 

Au continuat săpăturile arheologice în aşezarea cucuteniană de la Scânteia; la cercetări au 
mai participat dr. A.Kolesnikov, de la Institutul de Arheologie din Kiev, alături de pedologul 
C.Tufescu. 

Primul obiectiv urmărit a fost continuarea cercetărilor micromagnetice, ajungându-se ca la 
sfârşitul campaniei de săpături, să fie investigate 2/3 din aşezare, prin această metodă. Prin 
intermediul cercetărilor micromagnetice, au fost puse în evidenţă mai multe structuri masive de lut 
ars, iar unele dintre ele au fost chiar sondate (suprafeţele 1-111 în zona centrală şi nordică a aşezării). 
Astfel, au fost descoperite resturile altor trei locuinţe (suprafeţele I, 111), a unei vetre în aer liber 
(suprafaţa III) şi a unei alte structuri de lut ars (suprafaţa 11), care au fost parţial decopertate şi 
cercetate prin săpături. 

Materialul arheologic rezultat din preajma acestor locuinţe (şi din ele-loc.11) şi construcţii, 
este la fel de abundent ca şi cel din restul aşezării, dar trebuie să precizăm faptul că, în zona 
sondajelor din 1995, numărul reprezentărilor antropomorfe este mult mai mic comparativ cu partea 
centrală şi de vest a aşezării. Mai multe astfel de reprezentări, au fost descoperite în preajma 
construcţiei din suprafaţa II, alături de unelte din silex, piatră, os şi corn. Vatra exterioară (1,35 x 
1,40 m), aflată între locuinţele 11 şi 12 (suprafaţa 111), era relativ bine păstrată şi conţinea două 
nivele de refacere. 

Al doilea obictiv al săpăturilor, a fost de a termina decopertarea ultimei părţi din locuinţa 8 
şi de a cerceta în întregime, zona de sub platforma ei. Această locuinţă, de tipul cu platformă, avea 
resturile destul de bine conservate şi a permis chiar unele observaţii, în legătură cu 
compartimentarea sa inferioară şi relativ, la sistemul ei de construcţie. În mijlocul locuinţei, printre 
diferite dărâmături de pereţi, deasupra platformei, au fost descoperite resturi dintr-o vatră distrusă, 
alături de care au fost identificate mai multe fragmente de lut ars, decorate cu incizii, de utilitate 
încă neprecizată. Tot peste platformă, în mai multe porţiuni, au apărut bucăţi de lipituri netede de lut 
ars, de culoare diferită; care presupunem că provin de la pereţi. După îndepărtarea bucăţilor. de 
platformă, s-au observat foarte clar amprentele de bârne, aşezate unele lângă altele de-a latul 
locuinţei, pe direcţia N-S. Sub aceste urme, în partea de E, a fost descoperită o vatră in situ, 
construită direct pe pământ. Nu au putut fi identificate gropi de la pari sau alte elemente, ce ar putea 
fi legate de construcţia locuinţei. Din această locuinţă au fost prelevate probe din platformă şi din 
pereţi, în vederea datării prin metoda arheomagnetică. Analiza pedologică efectuată arată că, pe 
locul unde este situată aşezarea cucuteniană, avem de-a face cu un cernoziom cambie tipic, cu 
textură lutoasă, din clasa a II-a de fertilitate, ce reprezintă unul din cele mai bune soluri din zonă. 
Totodată, a fost efectuată şi ridicarea topografică a aşezării. 

134. SIBIŞENI „DEASUPRA SATULUI", Corn. Vinţu de Jos, Jud. Alba; Ioan Andriţoiu, 
studenţi, Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia 

Staţiunea arheologică este cunoscută în literatura de specialitate ca loc de descoperire, în 
1962 (I. Paul), a celei mai mari necropole din aria culturii Wietenberg ( 43 morminte, în majoritate 
de incineraţie). Ea este plasată pe a doua terasă de pe malul stâng al Mureşului, fiind delimitată la 
vest de Valea Pianului şi actuala aşezare Sibişeni, iar la nord de şoseaua naţională Deva-Sebeş. 
Necropola se află spre marginea sudică a acestei suprafeţe plane, la baza terasei înalte care 
flanchează cursul Mureşului. Cercetările perieghetice au evidenţiat existenţa în el.cest loc, pe o 
suprafaţă relativ întinsă (aproximativ 400 m de-a lungul marginii sudice a terasei şi 150 m înspre 
interiorul acesteia), a unor locuiri succesive aparţinând epocilor bronzului, Hallstatt, Latene, romană 
şi medieval timpurie. · 

· În anul 1994, Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia a redeschis şantierul arheologic 
Sibişeni în scopul de a investiga aşezarea de epoca bronzului . (Wietenberg) căreia îi aparţine 

necropola. Pentru stabilirea intensităţii locuirii, au fost efectuate, în diferite zone ale locului numit 
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„Deasupra satului", 6 secţiuni de sondaj (S.1-VI) cu dimensiuni variind între 10 - 20 x 1,5 m (vezi 
ridicarea topo a zonei cu amplasarea secţiunilor), orientate E - V sau N - S. Scopul urmărit era de a 
corela datele obţinute din investigarea celor două elemente ale staţiunii arheologice (aşezare şi 
necropolă) în vederea cunoaşterii habitatului în bronzul mijlociu din zonă. 

În anul 1995, pe baza datelor dobândite prin sondajele efectuate în anul precedent, s-au 
continuat cercetările, optându-se pentru definirea secţiunii S. II. drept magistrală, orientată N - S şi 
practicarea a patru secţiuni secvenţiale pe această axă, în sectorul sudic, cu dimensiuRile, fiecare 
dintre ele, de 20 x 1,5 m. Ca o remarcă generală, s-a constatat că, grosimea stratului de locuire 
Wietenberg, un strat cu depuneri sporadice resturi aparţinând evului mediu timpuriu. Stratul 
aparţinând epocii bronzului (în grosime medie de 40 - 50 cm) conţinea 2 niveluri de locuire 
corespunzătoare fazelor II - III din evoluţia culturii Wietenberg. Primului nivel de locuire îi 
corespund două complexe închise (gropi) surprinse doar parţial în suprafaţa cercetată. Celui de-al 
doilea nivel, corespunzător fazei III Wietenberg, i-au fost atribuite alte trei complexe (gropi) cu un 
bogat material (ceramică, râşniţă, ,,capete de băţ" etc.), un bordei surprins în extremitatea nordică a 
lui S. II./5 şi o locuinţă de suprafaţă, de formă patrulateră, de mari dimensiuni (5,70 x 4,60 m), 
pentru dezvelirea căreia au fost practicate două casete laterale (8 x 3,50 m şi 6 x 2 m). Locuinţa avea 
o podină de lut ars, bine conservată pe aproximativ jumătate din suprafaţa ei, cu o vatră de foc 
(diametrul aproximativ 70 cm) în colţul sud-estic. Locuinţa avea peretele nordic constituit dintr-un 
schelet de pari, nuiele, acoperit cu lipitură, prăbuşit în exterior. 

Stratul de cultură roman conţine elemente de construcţie (talpa din piatră de râu a unei 
construcţii de lemn, surprinsă în S.11/3, substrucţii ale unor ziduri de piatră având ca liant mortar, 
surprinse în S. IV; olane, ţigle şi cărămizi) , ceramică, atestând existenţa aici, probabil, a unei vile 
rustice romane. 

Din stratul superior provin, recoltate din S. 11/5,7, fragmente ceramice feudal timpurii, 
confirmând existenţa unei locuiri (sat) la începuturile evului mediu. Fapt susţinut şi de dezvelirea, 
pe marginea sudică a terasei, în zona centrală, a unui bordei atribuit aceleaşi perioade (sec. XI). 

De asemenea, pe bordura terasei ce flanchează şoseaua naţională Deva-Sebeş a fost surprins 
un bordei şi o groapă de provizii aparţinând Hallstatt-ului târziu. 

Datorită varietăţii locuirilor din punctul Sibişeni-,,Deasupra satului", cercetarea va continua 
şi în anii următori , trecându-se la dezvelirea unor mari suprafeţe care să nţ permită decopertarea 
complexelor de locuire şi, pe baza lor, posibilitatea studierii habitatului. 

135. SIBIU „TURNUL SFATULUI", Jud. Sibiu; Petre Munteanu Beşliu, Muzeul 
Brukenthal 

Turnul Sfatului , o construcţie impunătoare, etajată pe 6 nivele domină centrul istoric al 
oraşului Sibiu. Construcţia a făcut parte din a doua incintă de apărare a oraşului medieval. Două 
inscripţii încastrate consemnează o perioadă de reparaţii: 1586 şi 1588. 

Asupra datării turnului inclus în sistemul de apărare al „oraşului de sus" există mai multe 
opinii. E. Siegerus şi E. M. Thalgot datează incinta a doua la sfârşitul sec. al XIII-iea, Al. Avram, 
între 1224 şi I 441, iar P. Niedermaier, după invazia tătarilor. Propunerile de datare s-au bazat pe 
unele elemente de stil dar, au fost şi speculaţii legate de momentele importante din istoria Sibiului şi 
a comunităţii săseşti. Aceste discuţii, interesante prin diversitatea ipotezelor, subliniază necesitatea 
cercetării arheologice, chiar în condiţiile unor intervenţii de salvare finanţate din puţinele resurse 
financiare ale Muzeului Brukenthal. 

Cercetarea arheologică a urmat celei practicate de Marctelecom, executantul lucrării de 
cablare telefonică în oraşul Sibiu. 

Firma amintită a distrus parţial fundaţiile unui zid aflat lângă Turnul Sfatului, ceea ce a 
determinat intervenţia noastră, dar în acelaşi timp, a deranjat nivelele de depunere. Au fost 
p·racticate două casete în legătură cu Turnul Sfatului şi una, în apropiere, în parcarea aflată în Piaţa 
Mică. Muncitorii Marctelecomului au afectat, în ultima zonă amintită, fundaţiile din piatră de râu, 
legate cu mortar. A fost dezvelit colţul unei construcţii medievale cu fundaţia alcătuită din bolovani 
de râu şi bucăţi de cărămidă între rosturile pietrelor. Segmentele de zidărie amintite erau urmate de 
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arce din cărămidă. Remarcăm superficialitatea fundaţiei. adâncită. pfrn[1 la nivelul a dou[1 pietre 
suprapuse. Fundaţia a fost adâncită într-un strat de păm;înt negru care a dat la iveală budţi de lut ars 
la roşu (chirpic ?) şi o cană de mici dimensiuni aparţinând culturii Coţofcni . 

Caseta practicată la limita cstid a Turnului Sfatului (C2) a fost adâncită într-o groap[t (~an\ 
de apărare ?) până la adâncimea de J.60 m. La această adâncime caseta a fost inundată de un :-,trai lk 
apă, alimentat şi de ploile de scwn. În caseta de la vest (CI) solul , iu a fost inregistrat la ad;î1H:imea 
de 2,60 m. Urmele unor bârne din lemn au fost însă surprinse la ad;î11<.:imea de 2.62 m. ele fiind 
aşezate într-un şanţ . Urmele bârnelor lasă să se vadă conturul unei construcţii rectangulare avfrnd 
una din laturi mai lungi de 1.20 m. 

Amenajarea din lemn a fost suprapusă de un zid din piatră lat de 0.60 m. Zidul aflat la 
adâncimea de I .45 m avea direcţia N-S. Într-o p()liţie s'tratigrafidt superioară. s-a aflat un alt zid. 
afectat de recentele lucrări de cablare. Talpa lui a atins adâncimea de 0.l)() m. Zidul amintit, alcătuit 
din piatră de râu, a făcut parte din structura unei pivniţe . 

Caseta I a permis înregistrarea unor suhstructii legate de Turnul Sfatului. Aceste ziduri 
masive şi îngrijit lucrate suprapun zidul lat de 0.60 m. Lor li se adosează zidurile unei pivniţe mai 
noi, pivniţa din care au fost remarcate bolţile din drămidă. Substrucţiile Turnului Sfatului au fost 
urmărite în C2 până la adâncimea de 3,60 m. Până la acea cotă, marcată de stratul de apă. am putut 
urmări o altă fundaţie de zid ce prelungeşte înspre sud faţa estică a Turnului Sfatului. 

Profilul peretelui de sud al casetei I a reJ.iefat două nivele de constructie (rcl'acere) ak 
pivniţei cu intrarea dinspre vest. nivelul pivniţei cu intrarea dinspre sud (din care se pftstrcază bolţile 
din cărămidă) şi nivelul de refacere al acesteia. 

Profilul casetei 2 este marcat de umplutura gropii (şanţului de apărare). umplutura în care nu 
există urme de var. În partea superioară a profilului, în legătura cu Turnul Sfatului, au lo:-,t 
evidenţiate 2 nivele de construcţie (refacere). 

Materialul arheologic se compune din 2 monede emise în timpul regilor Andrei al 11-ka ~i 
Sigismund şi o monedă ilizibilă. 

Moneda de la Andrei al Ii-lea a fost descoperită în caseta 2, la adâncimea de 3 m. ;u..:ea e111i:-,;-1 
în timpul domniei lui Sigismund în caseta I la adâncimea de 0.60 m, lfmgă zidul pivniţei. Din 
umplutura gropii (şanţului de apărare) au rezultat fragmente ceramice Kragcnrand. fragmente de 
lemn (chiar cuie din lemn). bucăţi de piele şi de coajă de copac bine întinse . 

Concluzii. 
Cercetarea arheologică. deşi limitată, a stabilit câteva repere cronologice sigure ~i 

stratigrafice în legătură cu incinta a doua a aşezării săseşti. În timpul , sau imediat după Andrei al 11-
lea. incinta se reface. Până în acel moment, prima fortificaţie din lemn fusese înlocuită cu un zid 
superficial din piatră . După invazia tătarilor, probabil, se înalţă Turnul Sfatului , ca turn de poartă 
pentru o incintă cu ziduri solide. În secolul al XIV-iea spaţiul de lângă turn este folosit pentru 
construcţii civile. Clădirea suferă din cauza unui incendiu după 1427 - 1430 când se datează moneda 
de la Sigismund. etapele de refacere fiind desc aşa cum au fost ilustrate de săpătura arhcologid cc 
merita a fi extinsă în culoarul de acces învecinat. 

136. SIGHIŞOARA. Jud. Mureş 

I. ALBEŞTI. Gheorghe Baltag, Muzeul de istorie Sighi~oara 

Aşezarea de la Sighişoara-Albeşti, punctul „La Cetăţca". formează o staţiune arheologică de 
tipul „asezare C!Lfo_rtific:.itie:· şi se allă în perimetrul comunei suhurhanc Albc~ti. la circa 3 km sud 
de această comună. pc o vale laterală străbătută de un afluent sudic al râului Târnava-Marc (pârâul 
Sarpatoc). Aşezarea se află pc o terasă înaltă (400 m altitudine) dominată de un deal tronconic pc 
vârful căruia există o veche fortificaţie de pământ cu val şi şanţ interior, denumită de localnici 
Cetăţeaua. Aşezarea şi cetatea au fost descoperite în anul 1976. Începând din 1980 s-au efectuat 
sondaje de verificare, confirmându-se observaţiile de pe teren. Particularitatea acestei staţiuni 

comportă patru aspecte:a) o durată mare de locuire în aşezare. pe aceeaşi suprafaţă, succesiunea de 
loc'uiri începând din preistoric şi durând, cu intermitenţe, până în feudalismul timpuriu;b) prezenţa 
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unui punct fortificat în imediata apropiere. punct fortificat. care a controlat intrarea în defileul văii şi 
care a fost amenajat în perioada dacică şi la sffm~itul feudalismului timpuriu (sec. Xlll).c) terasa pe 
care se atlă plurisitul arllL'ologic a fost ~i este supusă în continuare unui proces accelerat de 
eroziune. care a dus la distrugerea a cel puţin jumătate din suprafaţa care iniţial conţinea vcst'igii 
arheologice:d) cultura materială aparţinând începuturilor feudalismului (sec. IX - X) prezintă uncie 
particularit,1ţi ~i clcmL·ntc inedite asupra cărora vom reveni. 

Croaologic, 
Staţiunea de la Sighi~oara-Alhe~ti (La Cetăţea) cuprinde complexe ~i materiale arheologice 

încadrabik în trei fazc:a) fa1.a preistorid1: 
- .. Cultura Coţokni"' - tranziţie la cpoL·a hronzului: 
- .. Cultura Sighi~oara-Wietenherg·· - bronz mijlociu: 
- .. Cultura Lat0ne'" geto-dacic (sec. I a .Chr.-1 p.Chr)b) faza prefeudală - sec. VII - VIII) faza 

kudal timpurie - sec. IX - XI 
Faza preistorid1. .. Cultura Coţok11i"' - a fost pu:<i în c, · iLknţă prin descoperirea unor 

suprafeţe ah·eolate carL· conţineau cn;11nică specifică ~i material osteologic. atlate stratigrafic la 
ni,elul inferior al stratului de cultură . 

.. Cultura Sighi~11ara-Wietcnhcrg .. - , ·estigiilc acL'SIL'i culturi apar în perimetrul unor suprafeţe 
u~or adftncitc în sol. <l\ ale în pL111. marcate de aglon1L-r;-1ri de ccramid. ohicctc de metal. pietre de 
Yatră ro)ii. matcriak ostcologicL'. prohahil urinele unor l()cuinţe de suprafaţă. ·Apar ~i gropi rituale. 
în formi"'t de clopot. carL' conţineau o marc cantitate de cnamică fragmc11tară . 

.. Cultura Lat0nc'" - se caractcri1L·az.-1 prin proenţa unor locuinţe patrulatere cu colţuri 

rotunjite. făr;-1 instalaţie de încălzire în interior. L·onţin:111d obiectL' ~i ceramică specifice. precum şi 
prin pra.cnţa unor gwpi mena_jcrL' ~i a unor gropi de incincraţiL' u1 multă ceramică fragmentară. la 
care SL' poate adăuga. descoperirea unui mor111f1nt de inhumaţie. dublu. în groapă în formă de clopot. 
cu in,·L·ntar mL·talic ~i L'LTamic. Orizontul Lat0nc ÎnL'L'tL•;11ii la sLîr~itul sec. I p.Chr. 

l·.11.1 prL·kud.1l;-1 hL'l'. VII - \ "III L l.11L·ui1\·;1 ;1 r()-..t rL·lu:1t :i în cadrul a~c1:1rii în sec. VII prin 
apariţia unor l11rninţL'. rnptoarc Lk p;"iinL·. grupi IllL'najerc )i gropi rituale. specifice perioadei 
prl'l·cudalc. L<icuinţL·k au form:1 patrulatL-r:1. L'Olturi ;1scuţitL' sau rotunjite. ad;încitc în sol 0.40 - 0.60 
111. L"<lllstruitL' din lc111n )i imprcsionca1.,-1 prin 111;-1ri111c;1 instalaţiilor de înc;tlzirc. \'critabile sobe de 
piatr,-1 a,·:llld as11L·ctul unor mici turnuri . ocup:u1d Ionii CL'I 111ai important în economia încăperii. 

L1lclli11tck acestei IK'rioadc sunt 11101HlL"L•lularL·. n1 o singură excepţie. o locuinţ;t hicclulară 

roult;1t;-1 dintr-o L'\timkrc. ,\u fost CLTcctatL'. Lk asL·menea. ~i dttcva locuinţe-atelier de redus 
111i11LTL'lll Lk fiLT. cu amprL·ntek 111iL·ilor instalati, de reducere. cu o mulţime de dc~curi de argilă 
, itrifiL·;it;-1 ~i fr.1g111L·ntc de Îu11L· de i"iL·r rL·1ult.11L· din prclunarc. Încadrarea cronologică a perioadei s
a f,k11t pc ha1:1 de obiecte de metal (\:1rfuri de S:tgL·ată cu i:cdunrnl torsadat) şi prin analiza 
ceramicii . Ceramica acestei pniuadc L'Stc o L·cramid brun-pămftntic. de proastă calitate datorită 
ardLTii insuficiente. care apare imediat dup;t încetarea ori1ontului ceramicii cenuşii în Transilvania. 
CL'I puţin pc marile \ ;ii ale provinciei unde s-au fărnt principalc!c cercetări. Există. de asemenea. o 
L·antitatc de ccramici't l;i roată rapidă. dccorat:1 cu hc111i în , ·al )i hcnzi <le striuri incizate pc umărul 
\·asului. Faza mai tf1r1.ic (sec. VIII) se Lkfinc~te prin rcstr;îngcrea cantităţii de ceramică lucrată cu 
mftna şi prin apariţia unei ceramici de calitate mai hun:1. pastă nisipoasă. relativ omogenă, roat:1 
lentă. motive decorative amplificate aproape pc tot , asul. Această ceramică se regăseşte în aşezările 
de la Bratei şi Sighişoara - Dealul Viilor. precum ~i în majoritatea aşezărilor din această perioadă 
din bazinul superior şi mijlociu al Tftrnavci Mari. 

Faza feudal timpurie (sec. IX - X I l. Complexele încadrabile în această perioadă sunt 
locuinţe, cuptoare de pâine, gropi menajere şi gropi rituale. Se pot delimita două sub-faze: Sub-faza 
timpurie (sec. IX - X) şi sub-faza târzie (sec. XI). În arhitectura locuinţelor din sub-faza târzie se 
constată~ serie de modificări: locuinţele sunt mai spaţioase. sunt construite din bârne suprapuse, au 
o platforă din lespezi de gresie amenajată la nivelul de călcare în dreptul intrării, instalaţiile de foc 
sunt mai simple, vetre ovale cu gardină de pietre mici. Încadrarea cronologică în sec. XI şi, poate, la 
începutul sec. XII, s-a · făcut pe baza analizei inventarului ceramic. El prezintă importante analogii 
cu materialul ceramic descoperit la Sarasău şi în alte aşezări de epocă cu particularitatea lipsei totale 
a căldărilor de lut (deocamdată). 
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• Am lăsat la sfârşit sub-faza timpurie (sec. IX - X) datorită unei serii de particularităţi. 
Intreaga cultură materială, ceramica şi obiectele de podoabă descoperite conţine o serie de elemente 
inedite lăsând impresia unei evoluţii culturale relativ separate. Locuinţele descoperite se încadrează, 
în linii generale, în datele perioadei anterioare. Este vorba de locuinţe patrulatere de dimensiuni 
modeste, prevăzute cu instalaţii de încălzire tip cuptor de piatră, dar de dime.nsiuni mici, atât 
cuptoarele cât şi locuinţele. Cultura materială prezintă următoarele particularităţi: - prezenţa unei 
ceramici roşcate, semi-fină, lustruită, roată rapidă, pastă omogenă, ardere oxidantă bună, amintind 
de un anumit tip de ceramică roşcată-lustruită din perioada romană târzie; - apariţia unor elemente 
de decor specifice constând din serii de impresiuni alungite formând benzi orizontale întrerupte. Am 
numit acest decor „cu furculiţă". El se combină uneori cu benzi de striuri verticale, benzi orizontale 
neîntrerupte şi cu benzi în val de tipul „în ghirlandă". Cea mai mare parte din aceste elemente 
provin din ceramica romană târzie; - prezenţa unor vase din ceramică brun-cenuşie ale căror profile 
amintesc de vasele de provizii cu buză aplatizată, lăţită interior şi exterior; - apariţia unor obiecte de 
podoabă din bronz şi argint, cercei şi pandantive de cercei cu analogii directe în lumea romană şi 
romană târzie. 

Rezultă, din datele expuse, că ne aflăm fie în prezenţa unei evoluţii culturale strict zonale, 
bazate pe o pânză de populaţie extrem de conservatoare, care a păstrat peste secole o serie de tradiţii 
culturale romane, fie în faţa unui fenomen mai larg, un spaţiu cultural cu puternice tradiţii daco
romane care a iradiat şi a influenţat cultural spaţiul intracarpatic pe tot parcursul secolelor VII - XII 
şi care a scăpat până acum, din motive obiective, efortului de cercetare arheologică. Această ultimă 
ipoteză ar putea implica o nouă viziune privind geografia arheologică prefeudală a spaţiului 

intracarpatic. Această ipoteză implică, de asemenea, necesitatea transferării efortului de cercetare 
dinspre zonele „depresionare" ale Transilvaniei, văile marilor râuri şi câmpia Transilvaniei, unde se 
concentrează aproape toate descoperirile de până acum, către platourile cu altitudine mijlocie-înaltă 
(600 - 1000 m) din zona de podiş şi premontană din estul Transilvaniei, dominată de păşuni şi 

păduri . Există această vastă pată albă a cercetării arheologice, care ar putea oferi în viitor surprize 
importante privind perioada migraţiilor. În stadiul actual al cercetării, în urma descoperirii recente a 
mai multor puncte aparţinând acestui spaţiu cultural premontan din estul Transilvaniei, se poate 
avansa ipoteza că în perioada migraţiilor au coexistat două spaţii culturale relativ distincte, deşi 
înrudite: 

I. un spaţiu cultural, cercetat până acum, în zonele „depresionare" şi pe marile căi de 
comunicaţie, cu aspecte mixte şi instabile, conţinând elemente culturale daco-romane şi migratoare, 
dificil de atribuit etnic şi 

II. un spaţiu cultural, încă necercetat, conţinând elemente autohtone culturale mult mai 
evidente şi uşor de identificat, situat în zonele submontane şi de podiş ale Transilvaniei. Acest 
spaţiu cultural a fost focarul permanent de iradiere, care a provocat toate fenomenele de ameliorare 
a calităţii artefactelor (ceramică, podoabe, etc) constatate în special pe parcursul sec. VIII - X în 
spaţiul intracarpatic. 

II. WIETENBERG. Aurel Rustoiu, Institutul Român de Tracologie; Ioan Andriţoiu, 

Universitatea,,! Decembrie 1918" Alba Iulia 

Cercetările s-au concentrat asupra terasei inferioare a dealului. Au fost executate două 
secţiuni (2 x 10 m şi 2 x 26 m) şi 7 casete (4 x 4 m). A fost surprins un singur nivel de locuire 
aparţinând Latene-ului târziu. Materialele arheologice din epoca bronzului (ceramică, topor de 
piatră, ac de bronz) au fost descoperite în poziţie secundară în nivelul dacic. 1n ceea cea priveşte 
locuirea geto-dacică, au fost dezvelite trei locuinţe semiadâncite şi cinci gropi de provizii. Două 
dintre aceste locuinte au cunoscut mai multe faze de utilizare. Gropile de provizii aveau o formă 
tronconică, una dint~e ele conţinând cinci vase (lucrate cu mâna şi la roată) întregibile. În imediata 
apropiere a primei locuinţe a fost descoperit şi un cuptor menajer. Inventarul arheologic recuperat 
din locuinţe şi gropi constă în ceramică lucrată cu mâna şi la roată, unelte şi obiecte de uz casnic din 
fier, piese de vestimentaţie din bronz (două fragmente de paftale de tip Latene târziu), fragment de 
zăbală din fier, un denar republican roman, etc. 
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Pe baza materialelor descoperite, locuirea de pe terasa inferioară a dealului poate fi datată în 
sec. I a.Chr - I p.Chr. fiind contemporană cu cea de pe platoul superior. 

137. SILIŞTEA - ,,CONAC", Jud. Brăila; Valeriu Sîrbu, Stănică Pandrea, Muzeul Brăilei 

S-au descoperit trei complexe neolitice (cultura Boian - Giuleşti), iar în strat numeroase 
fragmente ceramice din Hallstatt-ul timpuriu. Stratul arheologic a fost distrus de o construcţie de 
lemn, funcţională în perioada interbelică şi demolată în 1952. 

I. Vestigiile neolitice (cultura Boian - Giulesti). S-au cercetat două gropi şi resturile unei 
locuinţe de suprafaţă. Gropile au fost distruse la partea superioară de construcţia din perioc1da 
interbelică şi de arăturile adânci. Locuinţa a fost identificată datorită unor zone compacte de pământ 
galben, amestecat cu pleavă, care sunt resturi de pereţi prăbuşiţi. Aceste zone sunt dispuse la 
distanţe de aproximativ 3-4 m, unele de altele. În jurul resturilor compacte de pereţi am găsit o zonă 
de circa 9 m de pământ brun-gălbui, pigmentat cu mici fragmente de pereţi. Între resturile de pereţi 
am găsit o cantitate modestă de fragmente ceramice. Recolta mică de obiecte şi distanţa relativ mare 
dintre zonele compacte de resturi de pereţi ne fac să credem că am nimerit într-o zonă din exteriorul 
locuinţei (zona de prăbuşire). Materialul ceramic este tipic pentru cultura Boian - Giuleşti: pahare 
decorate cu pliseuri, vase din pastă semifină decorate prin incizie, vase din pastă grosieră decorate 
cu barbotină. 

2. Vestigiile din Hallstatt-ul timpuriu (Grupul Tămăoani). Nu s-au identificat complexe 
arheologice. Am descoperit doar fragmente ceramice în strat. Ele provin de la vase mari , decorate cu 
benzi de linii incizate, dispuse în ghirlande şi de la vase-sac de tradiţie Noua-Coslogeni. 

138. SIRET, Jud. Suceava 

I. ZONA "BISERICII SFÂNTA TREIME". Victor Spinei, Vasile Cotiugă, Institutul de 
Arheologie Iaşi 

Investigaţiile arheologice din anul 1995, programate pe un teren cu destinaţie agricolă aflat 
la o distanţă de numai câteva zeci de metri nord-vest de biserica Sfânta Treime, au trebuit efectuate 
în ultima decadă a lunii septembrie şi în prima decadă a lui octombrie, după strângerea recoltei, într
o perioadă climatică puţin adecvată unor astfel de lucrări . Mijloacele materiale destinate săpăturilor 
- puse la dispoziţie în totalitate de Institutul de Arheologie din Iaşi - fiind mult mai modeste decât în 
anii anteriori , nu ne-au permis decât excavarea unor suprafeţe limitate. 

Cercetările au vizat zona cuprinsă între lăcaşul de cult cu hramul Sfintei Treimi şi pârâul 
Cacaina - aşa numitul sector B - . unde în campaniile de săpături din 1992 - 1994 fuseseră 

descoperite 17 locuinţe (una din epoca fierului, 15 din evul mediu şi una din perioada modernă) şi 
mai multe gropi menajere. Întrucât două din locuinţele medievale depistate în anul 1994 - L.18 şi 
L20 - nu au putut fi atunci dezvelite în întregime din cauza rigorilor climatice, specifice toamnelor 
târzii din părţile septentrionale ale Moldovei, principala preocupare a fost axată în direcţia 
continuării cercetării lor. În acest scop, dar şi pentru a surprinde eventuale alte complexe de locuire, 
au fost trasate două secţiuni paralele (S 19 de 40 x 1,5 m şi S 20 de 35 x 1,5 m) şi două vasete de 
dimensiuni mai mari, în care cea mai consistentă depunere arheologică interceptată corespundea 
secolelor XIV - XV, căreia îi aparţineau locuinţele menţionate şi o groapă (G 11). A 

Ambele locuinţe erau de suprafaţă, fiind ridicate după o amenajare prealabilă a pantei. In 
privinţa dimensiunilor ele depăşeau cele mai multe din construcţiile similare descoperite în ultimii 
ani la Siret. Inventarul lor se compunea dintr-un bogat material ceramic şi osteologic, precum şi din 
câteva obiecte din fier (cuţite, cuie, piroane, două drâmbe, un foarfece, o potcoavă de încălţăminte 
etc.J' şi din piatră. Olăria aparţinea speciilor arse atât în mediul neoxidant, cât şi în cel oxidant. 
Repertoriul formelor nu era deosebit de bogat, cuprinzând în special oale - borcan, alături de care 
mai apar, într-o proporţie redusă, şi oalele cu toartă, castroanele, capacele etc., decorate cu motive 
canelate, incizate şi imprimate. Categoriile de vase smălţuite erau destul de rare. Resturile 

113 
https://biblioteca-digitala.ro



arheozoologice proveneau în cca mai marc parte a lor de la taurirll'. pmcinL' si m iL·.iprine. s11L·cii care 
deţineau fără îndoială principala ponde!'e în domeniul neslL'rii animaklm. 

Cercetările întreprinse, contribuie la întregirea irna~inii a:--upra pl;111i1nl'lriei L·artinului Lk 
locuinţe amplasat în vecinătatea nordică şi nord - wstid a hisL·riL·ii SL1nL1 TrL·i111L·. prinL·ipalul likas 
de cult ortodox din oraş , oferind în acelaşi timp datL' :--u~esti\L' pentru 11 ;11ma prL·11u1p;'"iril11r 
populaţiei urbane din zonă. Descoperirile din acest perin1L·tru ,·m ci1pJ1;1 dc:--i~ur o rL·k,·a11t :1 :--purit;-1 
odată cu publicarea rezultatelor investigaţiilor arhcolot!iL'L' deL·tuatL' î11 11lti111ik dL'L'L'llii în di,L'l':--L· 
puncte din nucleul citadin al Siretului medieval. 

11.PUNCT CEC. Paraschiva-Victoria Batariuc. Horin H:1u . Mu1L·til '.\ational ;ii Ht1L·11, inL·i. 
Suceava 

În centrul istoric al oraşului Siret, în zona hiscricii .. Sff1ntul Ioan Boto:1tllrul " ;1 lmt 
excavată mecanic o suprafaţă de 50 x 20 m, până la aJf111cimca de 2.20 - 2.30 111 laţ ;-1 de ni,·L·lul 
actual de călcare, ocazie cu care au fost descoperite - şi distruse - mai multe morminte . 

Pentru cercetarea zonei s-au trasat patru secţiuni. în zona de L'St si sud a t!nipii de l'unda!iL· . 
Au fost cercetate 120 de_JJJ.Q..rm~de inhumaţie, toate orientate V-L Cele mai 11111ltL· :--l'i1L·k1L· 
aveau mâinile pe piept sau pe abdomen. S-a observat folosirea sicrielor. niLknţiatL· at;it prin rL·:--turi 
de lemn, dar mai ales prin prezenţa cuielor. 

Cele mai multe morminte erau dispuse ordonat, în şiruri, dar au fost întfilnite lrec,·L·nt si 
reînhumări . S-au putut diferenţia cel puţin trei niveluri de înmormântari : cel inferior. care a dat si 
câteva obiecte de inventar funerar - un cercel de buclă. câte o verigă pe oasele iliace si 11 c11ara111:1 
între femure; un nivel de _reînhumări şi un nivel de schelete în Conexiune anatomică . Posibil. un al 
patrulea nivel, distrus de operaţiunile de excavare, sesizabil însă în peretele de sud al t!ropii . 
· Necropola cercetată se individualizează prin caracterele somatice ale celor înhumaţi : 
lungimea scheletelor şi dentiţia remarcabil de sănătoasă. Au fost descoperite morminte şi de copii -:,i 
adolescenţi, ceea ce ne permite, înainte de cunoaşterea rezultatelor cercdărilor antropologice. :-- ;1 
presupunem că, ne găsim în faţa unei necropole aparţinând unei aşezări, probabil a comunit~iţi Lk 
colonişti din Siret. 

Datarea acestei necropole se va putea face după continuarea cercetării în wncle învecinate. 
Faptul că, gropile mormintelor au tăiat un nivel de locuire din secolul al XIII-iea, şi ~-ă, · unck 
morminte au fost deranjate de gropi în care au fost găsite fragmente ele cahle din secolul al XVll
lea, permit Îlli&ldrarea cronologică a acestei necropole în periililda secolelor XIV - XVI, 

III. ,.DEALUL RUINA". Mircea. ignat, Universitatea „Ştefan cel Mare·' Suceava: Attila 
Laszlo, Universitatea „Al.I. Cuza" Iaşi; Ion Mareş, Muzeul Bucovinei Suceava 

Săpăturile arheologice, desfăşurate prin colaborarea Universităţii şi a Muzeului BucovinL·i 
din Suceava cu Universitatea din Iaşi , au avut ca scop principal lămurirea mai precisă a stratigrafici . 
a succesiunii civilizaţiilor în acest sit de mai multă vreme cunoscut, datorită unor cercetări de 
suprafaţă şi a săpăturilor iniţiate în anul 1992. 

Datorită unor împrejurări nefavorabile, săpăturile din anul 1995 au cuprins doar o suprafaţ ă 
de cca. 100 m.p., pe unul din numeroasele loturi individuale, în care este f"arâmiţată incinta, <.k 
câteva zeci de hectare, a aşezării. 

Chiar dacă, în aceste condiţii, sistemul de fortificaţie nu a putut fi secţionat spre a face noi 
precizări · cu privire la structura sa, prin săparea SIV (50 x 2 m, orientată ESE-VNV), trasată în zona 
centrală a incintei şi aproximativ perpendiculară pe valul de apărare, au putut fi nuanţate 
observaţiile făcute în cursul cercetărilor anterioare. 

Astfel, în ceea ce priveşte stratigrafia, respectiv evoµtţia locuirii în acest sit, s-a confirmat 
existenţa unor urme de vieţuire din perioada fazei Cucuteni B, atestate mai ales în zona de N-NV a 
aşezării. 

„Dealul ·Ruina" devine intens locuit la începutul primei epoci a fierului în perioada de 
existenţă a culturii Gâva-Holihrady, perioadă în care\ a fost înălţat şi sistemul de fortificaţie al 
aşezării. Săpăturile din vara anului 1995 au darul să precizeze existenţa a două nivele de locuire 
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aparţinând acestei culturi. Nivelul superior este marcat de o depunere de culoare mai deschisă, 
cenuşie, cu o structură relativ omogenă, compactă, groasă de 0,20-0,25 m. Nivelul inferior este 
reprezentat de o depunere de o culoare mai închisă, de aceeaşi grosime (cca. 0,20-0,25 m). 

Nivelul inferior este marcat şi de câteva complexe in situ, indicate de aglomerări de 
ceramică, lipituri şi pietre, care urmează a fi studiate mai meticulos, în cursul campaniilor viitoare. 
Nivelului superior îi aparţin rămăşiţele unui cuptor, conservate relativ bine. Cuptorul este de formă 
ovală, cu diametrele de 1,50, respectiv 1,30 m. Vatra cuptorului constă din lipituri de lut, graose de 
cca. 5 cm, aplicate pe un „pat" de pietre plate. Baza bolţii cuptorului s-a păstrat, deasupra vetrei, 
până Ia o înălţime de 6-1 O cm, şi constă din lipituri verticale, având o grosime de 3.-7 cm, rezultată 
în urma unor refaceri succesive. Cuptorul avea deschizătura (,,gura") spre est, unde baza bolţii „se 
curbează" lateral, lipitura vetrei continuându-se şi în faţa gurii cuptorului. Urmează să se verifice cu 
mai multă precizie, în ce măsură acest nivel suprapune, măcar parţial, valul sistemului de apărare, 
construit în perioada hallstattiană timpurie. Judecând după ceramica descoperită (forme, decor 
incizat, striat, canelat, lipsa brâielor alveolate), amândouă nivele corespund fazei mai timpurii a 
complexului Cfova-Holihrady (de tip Grăniceşti. Volovăţ şi Mahala III). Alături de ceramică, au fost 
descoperite şi alte vestigii caracteristice fazei timpurii ale acestei culturi (fusaiole/modele de roţi de 
car, greutăţi tronconice cu perforaţii orizontale, statuete zoomorfe reprezentând cornute şi cai, ace 
de os etc.). Descoperirea întâmplătoare, în primăvara anului 1995, în perimetrul aşezării, a unui celt 
de bronz, sprijină datarea aşezării, sau cel puţin a începutului ei, în limitele perioadei Hallstatt A. 

139. SÎNANDREI, Jud. Timiş; Florin Drasovean, Muzeul Banatului, Timişoara 

S-a deschis o nouă suprafaţă, S 4 de 22 x 14 m, care a fost săpată până la adâncimea de 0,40 
m, deasupra nivelului de calcare Latene care, conform celor constatate în campaniile anterioare, se 
afla la cca. 45 m sub nivelul actual. Materialele descoperite, aflate în stratul bulversat de plug, 
aparţin neoliticului târziu (Cultura Vin\ca C şi Tisa clasică) şi epocii Latene. Cercetările vor 
continua în anii următori prin cercetarea integrală a acestei suprafeţe aflată în centrul tellului. 

140. SLOBOZIA, MĂNĂSTIREA „SFINŢII VOIEVOZI", Jud. Ialomiţa; Anca 
Păunescu, Dana Mihai, MNIR; Elena Renta, OJPCN Ialomiţa 

În intervalul 21 august - 20 septembrie 1995 s-au reluat cercetările arheologice de salvare în 
incinta mănăstirii Sfinţii Voievozi din oraşul Slobozia, unde Arhiepiscopia Ialomiţei intenţionează 
să construiască noi chilii. Cele două secţiuni şi cinci casete trasate, într-o zonă restrânsă, lângă zidul 
vestic al incintei, au scos la iveală zidurile despărţitoare şi fundaţia zidului de faţadă al chiliilor care 
au fost construite aici în cursul secolelor XVIII - XIX. Între aceste ziduri de compartimentare se mai 
păstrau pavajele din cărămidă, la care s-au constatat patru faze de refaceri. În caseta A, sub pavaje şi 
sub nivelul fundaţiei zidului de compartimentare, s-a descoperit o vatră rotundă (D. = 1,20 m) 
puternic arsă şi alături de ea două gropi rotunde cu zgură foarte multă, ce atestă existenţa unui 
atelier de fierărie anterior ridicării construcţiei chiliilor pe această latură a incintei. Pentru 

· reconstituirea planului acestei construcţii este necesară continuarea cercetărilor arheologice. 

141. STUPINI, Jud. Bistriţa-Năsăud; Corneliu Gaiu, Muzeul judeţean Bistriţa 

În partea de nord-vest a localităţii, pe locul numit „Vatasnita", pe terasele din stânga 
pârâului Borleasa se succed aşezări clin bronzul târziu (cultura Wietenberg), Hallstatt-ul timpuriu, 
secolele V - VI şi sec. VII - VIII. Cercetările din anul 1995 s-au concentrat pe terasa din partea 
vestică a staţiunii, unde a fost săpată o suprafaţă de cca. 1100 m.p. fiind dezvelite douăsprezece 
locuinţe şi cinci gropi de provizii din sec. V - VI şi alte trei locuinţe din sec. VII - VIII. Stratul de 
cultură constă într-un nivel de depunere arheologică, gros de 25-40 cm, aparţinând locuirii din sec. 
V - VI, care suprapune un strat cu rare urme hallstattiene. Nivelul din sec. V - VI cuprinde loc·uinţ~ 
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semiru:lâncite, cu podina situată la 60-80 cm de la actualul nivel de . calcare şi bordeie care se 
adâncesc la 140 -170 cm. O parte din locuinţe aveau vetre de foc amenajate pe latura opusă intrării 
sau în zona centrală a locuinţelor, altele erau lipsite de instalaţie de foc. În spaţiul din apropierea 
locuinţelor au fost săpate gropi circulare cu pereţii tronconici sau în formă de căldare, fără urme de 
ardere sau lustruire. 

Inventarul locuinţelor cuprinde fragmente de oale din pastă cenuşie, negricioasă sau 
cărămizie, lucrate la roată. Predomină olăria din pastă zgrunţuroasă sau cu pietricele în pastă, dar se 
întâlnesc şi ·vase din pastă fină cenuşiu-negricioasă, uneori decorată cu motive lustruite. Un singur 
fragment aparţine categoriei ceramicii ştampilate. Formele consemnate sunt oala fără toartă, 
văscioare bitronconice sau cu corpul globular, cana, chiupul şi, mai rar, strachina. Inventarul 
locuinţelor permite separarea unei etape de locuire din a doua jumătate a secolului al V-lea şi o alta 
care aparţine cu preponderenţă secolului al VI-lea. Nivelul de locuire din sec~ VII - VIII nu este · 
marcat printr-o depunere arheologică continuă, materialele aparţinând acestei faze de locuire 
descoperindu-se numai în gropile locuinţelor care taie nivelul de sec. V - VI. Locuinţele de tip 
semibordei cu vetre pietrar cuprind ceramica lucrată la roată rapidă şi înceată, dar şi ceramica 
lucrată cu mâna (borcane, vetre portative). 

142. SUCEAG, Jud. Cluj; Coriolan Opreanu, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj
Napoca; Sorin Cociş, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca 

Au continuat cercetările în punctul „Oradba". Au fost săpate patru suprafeţe mari, în 
continuarea celor din 1994. 

Nivelul roman se află la 0,60 - 0,70 m adâncime. Lui îi aparţine o locuinţă de suprafaţă de 
formă rectangulară, ce trebuie să fi avut pereţi de lemn. Podeaua locuinţei a fost amenajată din 
pământ bătut amestecat cu lut de culoare portocalie. 

Singurul inventar descoperit constă în fragmente ceramice. O altă construcţie din epoca 
romană, având o podea ame~ajată asemănător a fost surprinsă parţial în colţul ultimei suprafeţe 
săpate. Pe nivel, în afara locuinţelor, a fost găsită o fibulă de bronz cu corpul puternic profilat, 
databilă în primele decenii ale secolului II p.Chr. 

1 

La 0,40 - 0,45 m adâncime se află nivelul de călcare corespunzător secolelor IY - V. În zona 
învecinată cuptorului de ars ceramică săpat în 1994, am surprins groapa din faţa gurii acestuia, fiind 
descoperit un ulcior gri, întreg, ornamentat cu motive lustruite. Exact deasupra locuinţei romane, am 
identificat o locuinţă de suprafaţă, având acelaşi plan şi, aceeaşi orientare. Podeaua era din pământ 
bătut, în două colţuri fiind vizibile două gropi circulare de stâlpi, care străpungeau colţurile podelei 
de lut romane. În interiorul locuinţei s-au găsit fragmente ceramice mari (întregibile) din vase roşii 
romane şi fragmente mărunte de cărămizi romane. A fost de asemenea, descoperit un fragment de 
pieptene de os cu mâner semicircular, supraînălţat, un fragment de râşniţă de tuf vulcanic, două 
cuţite şi o dăltiţă de fier. Datarea în secolul IV este asigurată şi de o fibulă de bronz, cu piciorul 
întors pe dedesubt. Tot în locuinţă a fost descoperit un chiup din pastă gri săpunoasă, spart pe loc 
datorită presiunii pământului, având în interiorul său oase de la un animal de talie mică. Ceramica 
gri din pastă specifică secolului IV era numeroasă, o strachină mare fiind întregită. Exista de 
asemenea, multă ceramică din pastă zgrunţuroasă ornamentată pe umăr cu fascicole de linii vălurite. 

Pe nivelul de călcare al acestei etape de locuire au mai fost descoperite: o fibulă de bronz cu 
picior întors pe dedesubt, databilă în a doua jumătate a secolului IV, un fragment de pieptene de os, 
ars, cu un singur rând de dinţi şi mâner supraînălţat ornamentat prin gravare cu un posibil motiv 
animalier, având aceeaşi cronologie; Mai târziu, probabil, din primele decenii ale secolului V, ar 
putea fi un alt pieptene cu un singur rând de dinţi, având mânerul de formă triung'1i,ulară şi 
ornamentat cu cercuri concentrice incizate, descoperit întreg în apropierea gropii cuptorului. Trebuie 
amintite, de asemenea, fragmentele unei oale mari gri, ornamentată cu ştampile de dimensiuni mari, 
de factură-romană, dar databilă în secolele IV - V. 

Spre deosebire de 1994, fragmentele ceramice databile în secolele VII - IX au apărut doar 
sporadic. 
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143. SUCEA VA, Jud. Suceava 

A. MIRĂUŢI „BISERICA SFÂNTU GHEORGHE". Mircea O.Matei, IAB; Paraschiva 
Victoria Batariuc, Florin Hău, Muzeul Bucovinei Suceava 

Săpăturile au fost solicitate . de către şeful proiectului de restaurare, în vederea completării 
datelor necesare consolidării turnului-clopotniţă al bisericii, a cărui stare de conservare punea în 
pericol stabilitatea obiectivului. S-au deschis două casete, amplasate în colţurile de sud-est (caseta I) 
şi, respectiv, de sud-vest (caseta K) ale turnului-clopotniţă, ambele având drept scop, în afara celui 
arătat, obţinerea unor noi date privind existenţa necropolei anterioare bisericii din sec.XVII. În 
caseta I s-au descoperit cinci morminte. de înhumaţie (M26-M30) aflate la adâncimi cuprinse între 
0,76 m (M26) şi 1,24 m (M30). Dintre acestea, trei morminte (M27, M28 şi M30) au fost tăiate de 
şanţul de fundaţie . al turnului-clopotniţei sau chiar înglobate (M28) în fundaţie. Mai ales M28 a 
prezentat un interes cu totul special, dat fiind faptul că sicriul de lemn al mormântului a fost cruţat 
de către constructori, fundaţia turnului clopotnitei prezentând o nişă a cărei formă conturează perfect 
dimensiunile şi forma respectivului sicriu. In caseta K nu s-a descoperit nici un mormânt, 
observaţiile făcute aici fiind relevante numai pentru problemele legate strict de consolidarea 
monumentului. În aceeaşi perioadă (28 august-9 septembrie) s-au efectuat cercetări în zona absidiei 
laterale de nord a bisericii, supusă lucrărilor de consolidare. În urma demantelării parţiale a elevaţiei 
exterioare a absidiei, s-au obţinut · date esenţiale privitoare la colţul de nord-est al bisericii din 
sec.XIV, suprapus integral de fundaţia bisericii actuale. În urma acestor cercetări, a fost definitiv 
înlăturată ipoteza existenţei unor abside laterale ale bisericii din sec.XIV. 

B. BISERICA „SF.IOAN BOTEZĂTORUL" (,,BISERICA DOMNIŢELOR"). Mircea 
O.Matei, IAB; Florin Hău, Muzeul Bucovinei Suceava 

Săpăturile s-au efectuat numai în pronaosul bisericii din sec.XVII ( ctitorie Vasile Lupu-
1643) şi au avut drept scop stabilirea cronologiei depunerilor (nivelărilor) de aici, precum şi 
identificarea unor elemente de natură arheologică sau constructive, în măsură să elucideze problema 
existenţei (sau nu) a unei construcţii anterioare bisericii din sec.XVII. 

Elementele care s-au dovedit esenţiale au fost: a) observaţiile stratigrafice; care au confimat 
existenţa, în interiorul pronaosului, a unor straturi de grosimi diferite - cu rol evident de nivelare -
datând de la sfârşitul sec.XV şi începutul celui următor ( datate cu monedă de argint emisă de Ştefan 
cel Mare la finele sec. XV - identificare Eugen Nicolae, precum şi cu fragmente ceramice specifice 
perioadei respective; b) observaţiile asupra fundaţiei bisericii din sec.XVII, care au confirmat 
definitiv ipoteza existenţei unei biserici anterioare ctitoriei lui Vasile Lupu, fiind evident că biserica 
anterioară ( databilă la sfârşitul sec.XV şi începutul sec.XVI) a fost demantelată sistematic până la 
nivelul fundaţiei, ctitoria lui Vasile Lupu folosind fundaţiile bisericii anterioare. În plus, s-a 
constatat existenţa în pronaosul bisericii anterioare a unui pavaj din lespezi mari de piatră, care a 
fost apoi suprapus de umpluturi menite să ridice nivelul interior al pronaosului bisericii din 
sec.XVII. 

144. SUCIDA VA - CELEI (CORABIA), Jud. od; Octavian Toropu J Petre Gherghe, 
Florin Bâciu, P. Matiu 

Obiectivul urmărit a fost continuarea investigaţiilor la cetatea romano-bizantină, mai exact 
în sectorul de SE, unde în anul 1994 s-a deschis o nouă secţiune (Sl/1994) situată la 22,20 m vest de 
Sl/1991, orientată N-S, (20,50 x 2,00 m). Este aproximativ perpendiculară pe zidul de incintă 
dinspre nord faţă de care se află la o distanţă de 10,20 m. În anul 1994 a fost săpat numai solul 
vegetal şi un strat de pământ aruncat din săpăturile mai vechi efectuate pe lângă zidurile de incintă. 
Adâncirea în interiorul secţiunii s-a continuat în 1995. Cu această ocazie, s-a confirmat stratigrafia 
stabilită anterior şi s-au obţinut următoarele rezultate mai importante: în primul nivel dacic (secolele 
IV /III - 11/1 a. Chr.) s-au descoperit 2 locuinţe de suprafaţă (L. 6 şi 7), două vetre de foc simple şi 
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trei gropi menajere (Gr. 6 - 7). Deasupra acestuia s-a identificat cel de-al II-lea nivel dacic (sec. I a. 
Chr. - Ip. Chr.) în care s-au descoperit 3 locuinţe de suprafaţă (L. 3 - 5) şi două vetre de foc. Atât în 
nivelele de cultură cât şi în gropile amintite, pe lângă vetrele de foc, s-au găsit şi fragmente 
ceramice lucrate cu mâna şi la roată, cenuşă, cărbuni, bucăţi de lipitură cu urme de nuiele. Urmează 
un nivel roman timpuriu în care s-au identificat numeroase fragmente ceramice. Nivelul se datează, 
aşa cum s-a precizat şi în rapoartele anterioare, în sec. III - IV (cca. 267/275 - 364/365) şi sfârşeşte 
printr-o incendiere generală. Deasupra acestui strat de arsură, ulterior nivelat, s-a descoperit al 2-lea 
nivel romun târziu în care s-au găsit fragmente ceramice, cenuşă, cărbuni, oase de animale mari şi 
de peşte. Acest nivel, foarte slab reprezentat, se datează în 367/369 - 377/382. Următoarea locuire 
este___pakobi::antină şi este marcată de o locuinţă (L. 2) situată la -1,40 m, un zid care traversează 
secţiunea l(şi pentru urmărirea lui s-a deschis. spre est, caseta 1 (C 1 )], fragmente ceramice, un 
mormânt de înhumaţie (Mr. I) şi o piesă creştină din lut ars în formă de disc, păstrată fragmentar. 
Acest nivel se datează în secolele V - VI (circa 498/535 - 600). 

Ultima locuire apartine epocii medievale şi din această perioadă au fost identificate resturile 
unei locuinţe (L.1.). fragmente ceramice şi un rest de zid. Cronologic nivelul a fost atribuit sec. XV 
:: XVI. 

Revenind la descoperirile mai importante, precizăm că, în groapa 4 (Gr.4) cu diametrul gurii 
de 1,13 x 1,06 m. adâncimea de 1,20 m şi diametrul maxim de 117/120 m, pe lângă alte materiale 
(fragmente de amforă „cu coaste". toni de ~mforă răsucite , oase de animale mari etc .) a fost 
descoperit şi un fragment de cărămidă (dimensiunile 0,22 x O, 17 x 0,05 m) cu ştampilă. Se păstrau 
de la aceasta ultimele 3 litere „VIA" care. prin întregire, rezultă (Vari) NIA. Cartuşul ştampilei (atât 
cât s-a păstrat) măsoară 4.5 x 2.3 x 3.5 cm. Două inscripţii asemănătoare au fost descoperite, în 
campaniile din ultimii ani. în Sl/1991 . pe un fragment de cărămidă care păstra ştampila VARINIA 
şi pe un fragment de ţiglă. textul fiind DAL l(matae) Vari(niae)]. 

În caseta J. deschisă între cornurile I şi 2, pe profilul de est a fost descoperit. la adâncimea 
de 2. 10 m de la solul vegetal. un mormânt de înhumaţie (Mr.1). Groapa este orientată pc dtreqia V
NV - E-SE şi are colţurile rotunjite . Dimensiuni : lungimea = 2 m, lăţimea = 0,60 - 0.6) m şi 
adâncimea de 0.56 111. Scheletul a fost aşezat cu faţa în sus şi capul spre E-SE. Mâinile pe lângă 
corp. Pe partea stângă, în dreptul capului şi al tălpilor s-a găsit câte un fragment de râşniţă romană. 
mai jos de genunchi. între picioare a fost descoperită o monedă de bronz. modul mare. ilizibilă , 

foarte puternic oxidată . · 
După modulul monedei şi contextul stratigrafic. mormântul poate fi considerat paleobizantin 

şi atribuit sec. VI. 
Piesa. care ne-a reţinut atenţia în mod special. este un obiect creştin, respectiv 1/3 dintr-un 

disc de lut ars la roşu. cu diametrul de circa 15 cm şi decorat. în centru, cu un pătrat având laturile în 
relie f. care este flancat în partea stângă şi în cea de jos cu câte o cruce în re) ief. 

Piesa în discuţie a fost descoperită în caseta I. în pământul aruncat cu prilejul săpăturilor 
mai vechi efectuate în apropierea incintei interioare. Odată cu această piesă, au fost aruncate din 
nivelul de locuire, aflat în apropierea incintei. mai multe fragmente de ceramică cu largi caneluri în 
formă de „coaste". Amforele de acest fel sunt datate. la Sucidava. în perioada. circa, 498 - 600, ceea 
ce permite datarea discului în acest răstimp . 

Deoarece. piesa este fragmentară este greu de precizat funcţionarea ei. Cel mai probabil 
având în vedere marginea discului care este mai înaltă decât restul piesei, acesta a putut fi utilizat ca 
tipar pentru turnat piese din_prnmb sau bronz. 

Cronologic. piesa. poate fi atrihuită sec . V - VI , este un unicatum în România şi se adaugă la 
descoperirile sucidavense din sec. V - VI, care împreună cu basilica. datată în sec. VI, dovedesc 
practicarea cultului creştin în fortificaţia militară şi în împrejurimi . 

145. ŞIEU Ol ORHEI. Jud. Bistriţa-Năsăud; Gabriela Rădulescu. Muzeul judeţean Bistriţa . . 

Au continuat investigaţiile arheologi·_c în aşeLarea de la Şieu Odorhei, punctul Somostaua. 
Secţiunile trasate au confirmat observaţiile stratigrafice anterioare, dar au adus şi o serie de lucruri 
1101 , . care pot contribui la întregirea imaginii locuirii de aici. S-a identificat, sub nivelul solului 
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vegetal, un nivel de locuire preistoric, foarte consistent, având o grosime în medie de 50 cm. S-au 
identificat şi o serie de complexe: locuinţe, gropi menajere, vetre. Locuirea de eopca bronzului este 
suprapusă de una mai târzie: o aşezare de . secolele VIII - IX. Nivelul corespunzător locuirii 
prefeudale a fost însă distrus de lucrările agricole, putând fi identificate totuşi mai multe locuinţe, 
uşor adâncite în nivelul preistoric. Sunt rectangulare, unele cu colţun uşor rotunjite; apar fragmente 
de vatră, cuptoare. Materialul arheologic recoltat constă în fragmente ceramice. Menţionăm lipsa 
pieselor de metal. Fragmentele ceramice provin de la vasele borcan, lucrate cu mâna sau cu roata. 
Cele lucrate cu mâna sunt dintr-o pastă grosieră, neomogenă, prost arsă, având ca degresant nisip cu 
bobul mar~, pietricele şi ceramică pisată. Au fost identificate mai multe fragmente de tăviţe. Deşi 
fragmentar, materialul a permis întregirea câtorva vase borcan şi tăviţe. Ornamentele, figurate pe 
umerii vaselor sau pe cea mai mare parte a suprafeţei acestora, sunt reprezentate de benzi de incizii 
paralele şi benzi în val, combinaţii de benzi de incizii paralele şi benzi în val (,,ochiuri") sau, mai 
rar, valul simplu şi inciziile paralele simple. 

În campaniile din anii 1994 - I 995, au fost identificate nouă locuinţe . De asemenea, au fost 
identificate şi trei locuinţe de secolul VI. 

146. ŞTEFAN CEL MARE, Jud. Călăraşi 

A. AŞEZAREA DE TIP COSLOGENI; Valeriu Cavruc, Galina Cavruc, Muzeul Dunării de 
Jos, Călăraşi 

Au fost precizate dimensiunile şi planigrafia aşezării. Suprafaţa aşezării este de aproximativ 
150.000 m2 (SE-NV = 500 m, SV-NE = 250-350 m). La suprafaţa terenului au fost identificate 
paisprezece (nu zece cum am afirmat anterior) cenuşare - ,,zolniki" aparţinând aşezării de tip 
Coslogeni. Se observă tendinţa de grupare a acestora în „cuiburi" de trei-patru, deşi unele din ele 
par a fi izolate faţă de celelalte. Toate cenuşarele apar sub forma unor pete circuLtrc . T)iametrnl 
maxim a douăsprezece din ele variază între 8 şi 12 m. Două cenuşare aflate în partea ccntral-c:--tid 
şi estică a aşezării, sunt de dimensiuni mai mari , diametrul lor fiind de 20 şi respectiv 25 m. 

Jumătatea de NV a asczării culturii Coslogeni este suprapusă de o aşezare medieval timpurie 
de tip Dridu. De remarcat că uneori. aidoma materialelor din epoca bronzului târziu, ceramica de tip 
Dridu este concentrată în perimetrul cenuşarelor. 

La periferia de. SE a aşezării. unde aceasta este afect.ită de traseul autostrăzii în construcţie, 
au fost continuate săpăturile. Între secţiunile săpate în anul 1994, s-au tras două secţiuni de 300 m2 

şi respectiv 212 m2 . 

Stratul de cultură este relativ sărac. În el s-au găsit: l ac de bronz, l fragment de percutor, 
1 171 frg. de vase ceramice de tip Coslogeni, 300 frg. de oase de animale, 195 frg . de chirpici , 161 
frg. de zgură de bronz. 

Au fost cercetate 13 gropi Coslogeni. Toate în formă de clopot, cu dimensiuni ce variază: D 
fund 1,3 - 2 m. D gurii I - 1.34 m, adâncimea de la suprafaţă: 1,2 - 1.8 m. Umplutura gropilor 
conţine o cantitate variată de cenuşă amestecată cu pământ. În ceea ce priveşte cantitatea 
materialului arheologic descoperit, cu excepţia unei singure gropi (nr.22), toate au fost relativ sărace 
(în cele 12 gropi s-au găsit: 74 frg. de vase ceramice, 9 frg. de chirpic, 60 frg. de oase animale. I O 
frg. de zgură de bronz). Mult mai bogată a fost groapa nr. 22. Din ea provin: I ac de bronz. 2 vase 
întregi bile de provizii , 225 frg. de vase ceramice, I frg. de grătar, 11 frg. de oase de animale, l O frg. 
de chirpic. 

B. ,,FETEASCA" AŞEZAREA MEDIEVAL-TIMPURIE; Corbu Emilia, Muzeul „Dunării 
de Jos" Călăraşi. 

Cercetările de suprafaţă şi săpăturile arheologice sistematice au delimitat o aşezare 

me<Jieval-timpurie. datată în sec. IX - X. Au fost cercetate trei bordeie şi o locuinţă de suprafaţă. 
Bordeiul nr. I. orientat N-S are plan patrulater regulat cu colţurile rotunjite şi dimensiuni 3,50 x 3,30 
x 2.20 x 2.30 m, cu o adâncime de la nivelul antic de 0,65 cm. În colţul de NE. cotlonit în perete, se 
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afla un cuptor cu canal de ventilaţie. De formă ovală, avea dimensiunile de O, 70 x 0,60 cm şi o 
înruţime de 0,50 cm. Intrarea se afla în colţul de SV. Ceramica cenuşie din pastă fină, bine 
frământată, cu mică şi uneori cu fragmente de calcar, bine arsă, atât oxidant cât şi reducător, cu 
obţinerea de diferite nuanţe de la roşu-cărămiziu la cenuşiu, prezintă un total de 27 ,39 % faţă de 
71,40 % cât reprezintă ceramica nisipoasă. Locuinţa de suprafaţă, se află la 6 m de bordeiul nr. I, dar 
nu a funcţionat în acelaşi timp cu aceasta. Orientată NV-SE, are un plan patrulater regulat cu 
dimensiuni de 2,50 x 3,25 m, fiind adâncită de la nivelul antic cu 0,25 - 0,30 cm. Prezintă o 
amenajare interioară, o vatră cu diametru de 0,70 cm şi adâncită de la nivelul podelei cu 0,15 cm. 
Raportul ceramică cenuşie - ceramică nisipoasă este de 32,16 % la 65,13 %. Bordeiul nr.2, orientat 
NV-SE, are dimensiuni de 4,20 x 2,30 m. Prezintă trei reamenajări, adâncimea fiind modificată cu 
fiecare reamenajare. Succesiv a avut trei instalaţii de încălzire. Prima a fost o vatră ovală simplă 
situată central. A doua a fost un cuptor cotlonit în peretele de NE. Avea dimensiuni de 1,50 x 1,50 
m şi se continua în interiorul locuinţei cu o vatră. A treia era tot un cuptor cu vatră în faţă, cotlonit 
pe latura de N-NV. Avea aceleaşi dimensiuni cu primul. Raportul dintre · ceramica cenuşie şi 

ceramica nisipoasă este de 24,7 % faţă de 73,91 %. Cantitatea mare de fier şi zgură prezentă aici, 
indică, probabil un atelier. Bordeiul nr.3 are plan neregulat cu colţurile rotunjite şi dimensiunile de 
4 X 2, 70 X 3 X 4 m. 

Adâncimea de la nivelul antic era de 0,90 m. În colţul de NV, avea un cuptor într-un bloc de 
pământ cruţat. Raportul dintre cele două categorii mari de ceramică este de 37,25 % (cenuşie) faţă 
de 56, 73 % nisipoasă. Aici este prezentă şi o cantitate mai mare de ceramică alburie-caolinoasă în 
proporţie de 6 %. Acest lucru, corelat cu faptul că acest bordei este suprapus de B2 în regiunea 
vetrei nr.2, ne indică faptul că acest complex este cel mai timpuriu dintre toate celelalte locuinţe 
prezentate. În concluzie, aşezarea de la Feteasca se încadrează în faciesul medieval-timpuriu cu 
analogii numeroase în Câmpia Munteniei, Moldova şi Dobrogea. 

147. ŞTEFĂNEŞTI, Jud. Botoşani; Costică Asăvoaie, Constantin Iconomu, Institutul de 
Arheologie Iaşi 

Au fost continuate săpăturile arheologice de la târgul Ştefăneşti. S-a reluat cercetarea în uma 
sudică a curţii bisericii „Cuvioasa Paraschiva", zonă unde primele prospecţiuni au fost făcute în 
anul 1993. Prima campanie pusese în evidenţă existenţa aici, a unor complexe arheologice datând 
din perioada culturii Cucuteni B, a 3 morminte de incineraţie de tip Corlăteni - Chişinău şi a mai 
multor complexe din perioada medievală (sec.XIV-XVII). 

În campania din anul 1995 au mai apărut încă 5 morminte intacte şi resturi de la alte 2 
morminte deranjate, astfel, încât - până în prezent - se însumează 8 morminte descoperite in situ şi 
alte 2 distruse de amenajările medievale. Întrucât, în vechime, gropile de mormânt au fost săpate în 
cernoziom, nu s-au putut stabili contururile acestora, nici în plan şi nici în profil. Mormintele cele 
mai tipice sunt alcătuite din castroane ce au fost utilizate ca urne, în care s-au depus resturile 
cinerare, străchini folosite drept capac, ceşti şi străchini mici cu rol de ofrandă sau vase cu ofrande. 
În majoritate, vasele - din pastă cenuşie, neagră-cenuşie sau cărămizie - prezintă ornamentul în 
bandă de linii canelate, orizontale, ori, sunt complet lipsite de decor. În mod curent, la străchini, 
apar proeminenţe ascuţite, în formă de limbă sau plate. Ceştile, uneori cu toarta supraînălţată, 
prezintă umbo pe fund. Mormintele de incineraţie, ce aparţin unei necropole plane, sunt atribuite 
grupului cultural Corlăteni-Chişinău şi, după analogii, se încadrează în Hallstatt B. 

În aceeaşi campanie s-au înregistrat importante descoperiri datând din perioada medievală. 
Astfel, a fost descoperită o vatră deschisă, circulară, alcătuită din lut şi cahle fragmentare. Vatra a 
fost construită în sec.XVII, foarte probabil în timpul zidirii bisericii, dar fragmentele de cahle 
utilizate au fost recuperate dintr-o construcţie mai veche, datând de la cumpăna veacurilor XIV-XV. 
Au mai fost scoase la lumină două gropi menajere, una care a avut această destinaţie la sfârşitul 
sec.XIV - prima jumătate a sec.XV şi cealaltă, având această funcţionalitate în sec.XVII, din 
umplutura cărora au fost recuperate cantităţi apreciabile de fragmente ceramice, oase de animale, 
obiecte din metal şi din os. Materialele sunt ilustrative pentru nivelul de viaţă a unei părţi, cel puţin, 
din membrii comunităţii ştefăneştene din perioada medievală. 
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Cu ocazia cercetărilor din anul 1995 s-a reperat şi limita sudică a cimitirului medieval, cele 
mai vechi morminte din această zonă datând din sec. XVI, legate fiind deci, de biserica mai veche 
ce a existat pe locul celei actuale, ale cărei urme au fost descoperite în campaniile 1,92-1993. 
Inventarul mormintelor descoperite în campania în discuţie, constă din monede, cercei, nasturi 
globulari. Majoritatea indivizilor au fost aşezaţi în sicrie. 

Se speră ca pe viitor, în măsura în care va fi posibilă, continuarea cercetărilor, să se 
completeze imaginea târgului Ştefăneşti şi să se evidenţieze rolul jucat de acesta, ca târg de pe valea 
Prutului, în evoluţia istorică a Ţării Moldovei. 

148. ŞUNCUIUŞ - MIŞID, Jud. Bihor; Florin Gogâltan, Institutul de Arheologie şi Istoria 
Artei Cluj-Napoca; Doru Marta, Muzeul Ţării Crişurilor Oradea 

În anul 1995 au debutat cercetările sistematice ale endocarstului de pe cursul superior al 
Crişului Repede. Descoperirile arheologice dintr-o serie de peşteri, ca cea a Ungurului, Mişidului 
(Napiştileu), Izbândiş, Igriţa etc, sunt bine cunoscute din literatura de specialitate. Din nefericire, nu 
a existat o preocupare specială din partea arheologilor, de investigare sistematică a acestor 
obiective. Majoritatea descoperirilor au fost făcute de localnici sau speologi, pierzându-se astfel, o 
serie de date de natură stratigrafică. 

Ca prim pas, am considerat necesară verificarea tuturor obiectivelor, pentru a putea 
întreprinde în viitor, acolo unde există condiţii, o cercetare arheologică.de detaliu. Din cele peste 50 
de peşteri vizitate, condiţii propice unei locuiri le oferă Peştera Ungurului şi Peştera Mişidului. Din 
păcate, ele au fost în mare măsură distruse de către nespecialişti. 

În sondajul din Peştera Ungurului am idetificat mai multe nivele de cultură şi o vatră 
aparţinând culturii Herpely. Peştera Mişidului (Napiştileu), datorită mizeriei lăsată de turişti, ca şi a 
braconajelor „arheologice", este foarte greu de cercetat. Î1' micul nostru sondaj, fără importanţă 
stratigrafică de altfel, au apărut în poziţie secundară, fragmente ceramice datate în bronzul timpuriu. 
Peştera Izbândiş a fost cerc:eta.tă „arheologic" de către I.Emodi, ea fiind epuizată pentru specialişti. 

Fragmente ceramice aparţinând bronzului târziu, au apărut pe panta de sub această peşteră. 
Sondajele din Peştera Joasă, Abriul de lângă Peştera Mişidului, Peştera Moariei nu au oferit date de 

· natură arheologică. 
În campania următoare, ne propunem investigarea sectorului următor al Crişului Repede şi 

anume, Şuncuiuş-Vadul Crişului. Sarcina noastră este relativ uşoară, deoarece toate peşterile au fost 
cercetate, existând şi un plan detaliat al fiecăreia. 

149. TABLA BUŢII, Jud. Prahova; Lucian Chiriţescu, MNIR; Dan Căpăţână, Muzeul 
Militar Naţional; Adrian Ioniţă, IAB; Silviu Teodor, MNIR 

Cetatea se află la extremitatea nord-estică a judeţului Prahova, pe culmea Muntelui Siriu, la 
altitudinea de 1360 de metri, la circa 200 metri nord de vârful Crucea Mandii şi la circa 200 metri 
nord-est de Monumentul Eroilor din primul război Mondial ( cunoscut sub acelaşi nume, ,,Tabla 
Buţii"). Poziţia sitului este foarte izolată, cele mai apropiate aşezări aflându-se la circa 20 km 
(Ceraşu-Slon la sud, Vama Buzăului la nord). 

S-a realizat mai întâi ridicarea topografică (anexată), care a confirmat, în general, planul 
publicat de Horwath în 1924. 

Planul cetăţii reprezintă un poligon neregulat, cu laturile mai lungi la est şi vest, protejate de 
râpe prăpăstioase, cu patru turnuri patrulatere la colţuri. S-au trasat două secţiuni magistrale. 
Secţiunea 1 viza interceptarea incintelor de sud şi vest. 

Principalul rezultat constă în descoperirea unui zid suplimentar, faţă de versiunea Horwath, 
adăugat în faţa incintei de sud ( cea mai expusă atacului), care la rândul său era protejat de un şanţ de 
apărare. Aceste lucrări reprezintă intervenţii constructive din faza târzie de funcţionare a cetăţii. 

Secţiunea 2 a vizat şanţul de apărare şi turnul de sud-est, principala constatare fiind că turnul 
avea patru camere (nu trei, ca în planurile cunoscute). 
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A fost degajat turnul de nord-est. Acesta nu a fost locuit şi era practic fără inventar. În 
schimb a fost reutilizat în primul război mondial (cartuşe, lopăţică Linemann). 

A fost secţionat turnul de sud-vest, fiind apoi degajată jumătatea sudică. Nici acest turn nu a 
fost locuit. Aici au fost depistate urmele unei intervenţii recente (probabil sondajul arheologic al lui 
Horwath), în jumătatea de vest. A fost practicată o casetă spre interiorul cetăţii, descoperindu-se un 
pavaj de cărămidă din perioada târzie de funcţionare . 

A fost deschisă o scurtă secţiune (S.6) la intersecţia curtinei de vest cu turnul de nord-vest, 
pentru precizarea unor detalii constructive . . 

S-a concluzionat existenta a trei faze constructive. astfel: (1) turnurile de SV, SE şi curtina 
dintre ele; (2) celelalte două turnuri cu zidurile de incintă adiacente (care sunt adosate la turnurile 
mai vechi); (3) o refacere masivă, care a presupus adăugarea unor ,elemente defensive pe latura 
expusă, de sud. Probabil că în legătură cu această refacere tre9pie pusă inscripţia, în limba 
maghiară, datată 1628, găsită la exteriorul turnului de NE. S-au găsit patru monede, datate 1563 
(Ferdinand), 1566 (Maximilian), 1620 (? Sigismund III) şi 1625 (G. Bethlen), care sunt de pus în 
legătură cu nivele de distrugere-refacere. 

Este remarcabilă absenţa armelor (cu excepţia unui vârf de lance din turnul de N-E) . Cele 
mai vechi fragmente ceramice au fost găsite în caseta I.A, în poziţie secundară. şi se datează în 
secolele XIII - XIV. Ceramică databilă în secolul XIV s-a mai găsit în S.2 (la exteriorul turnului de 
SE) şi în S.6 (la exteriorul turnului de NV). în cantităţi scăzute. Ceramică mult mai numeroasă 
datează din secolele XV - XVIII. 

După materialul arheologic, vieţuirea în cetate încetează înainte de sfârşitul secolului al 
XVIII-iea, fapt confirmat şi de izvoare. 

150. TĂŞAD, Jud. Bihor 

A. AŞEZAREA NEO-ENEOLITICĂ. Sever Dumitraşcu. Speranţa Pop. Ioana Scurt. 
Universitatea Oradea 

Au continuat săpăturile arheologice în zona centrală a platoului „Cetăţuia". deschizându-se o 
a treia casetă, alăturate celei din 1994 şi perpendiculară pe secţiunea magistrală . 

Depunerile antropogene constituie un strat subţire de O, 15-0,'30 m, după care urmează stânca 
scuamată a muncelului, continuându-se cercetarea concentrării de lame şi aşchii de obsidian, 
provenind, aşa cum am dedus în 1994, .din trei surse de materie primă. Ni se pare foarte probabil că 
avem de-a face cu vestigiile unui atelier de lucrat. din lame de obsidian, a vârfurilor de săgeti (unele 
cu marginile retuşate) pentru vânarea animalelor (mici şi iuţi) şi a păsărilor din zona piemontană 
vestică a Munţilor Pădurea Craiului. 

Materialul ceramic indică un strat subţire de depunei neolitice (dispersate în teren) şi al 
doilea, neo-eneolitic, bine conturat, prin depuneri arheologice continuue - vase cu torţi unghiulare şi 
vase cu „proeminenţe" de tip Bucovăţ. Acestui nivel neo-eneolitic îi apartine si atelierul de_lucrat 
vârfuri de săgeţi pentru vânatul mic. 

B. AŞEZAREA HALLSTATTIANĂ (A I). Sever Dumitraşcu, Florica Cheregi. Florin 
Maier, Liviu Hosu, Gabriel Yezentan, Universitatea Oradea 

Pe platoul central, în zona depunerilor antropogene deosebite, -0,80-1, I O m. faţă de 
depunerile antropogene subţiri din restul platoului. s-a trasat încă o secţiune, perpendiculară pc 
secţiunea magistrală. În stratul de pământ negru, compact a fost descoperită. din nou. o marc 
cantitate de ceramică Hallstatt A I şi numeroase rebuturi de vase, numai parţial arse, sau uncie, 
zgurificate. Alături de spatulele şi bucăţile faţetate de grafit, descoperite anterior, toate materialele 
ceramice oferă indicii sigure privind existenţa, în această porţiune, a zonei centrale a platoului 
„Cetăţuie", a unui atelier de olărie hallstattiană (A I). Materialul ceramic descoperit: fragmente de 
vase cărămizii ornamentate cu striuri (denotând existenţa acestei faze timpurii, Gava, în aşezarea 
hallstattiană de la Tăşad), a vaselor cu două feţe (în special fragmente de urne bitronconice, roşii sau 

122 
https://biblioteca-digitala.ro



maronii în interior şi negre canelate şi negre lustruite în exterior), a castroanelor şi străchinilor cu 
buza învazată şi faţetată ilustrează întreaga gamă a lucrării ceramicii pe loc. într-un atelier ce a 
produs olărie vreme îndelungată (?). Se urmăreşte, în continuare, elucidarea folosirii grafitului la 

' . .înnegrirea" şi „lustruirea" vaselor canelate, fie prin folosirea ,,pastei de grafit'' înainte de ardere, fie 
a . .lustruitoarelor'' de grafit după ardere. motiv pentru care cercetările impuse de condiţiile din 
aşezare vor trebui continuate. 

C. AŞEZAREA DACICĂ. Sever Dumitraşcu. Nicolae Sărac. Florin Sfrengeu. Marinel 
Ro~.u. Universitatea Oradea; Ioan Crişan. Muzeul Ţării Crişurilor Oradea 

I. S-a continuat cercetarea ~011ei di11 interiorul i11cintei, delimitate rn vai şi şa11f. săp,îndu-se 
încă o casetă. perpendiculară pc secţiunea magistrală, în prelungirea casetei săpate în anul 1994. 
Întregul strat de depuneri arheologice dacice - ceramică (modelată numai cu mâna: fragmente de 
vase-borcan ornamentate cu brâuri alveolare. ceşti); lucrată la roată de culoare cenuşie şi căr[unizie: 
fragmente de oale. străchini. fructiere). unelte (cuţite. seceră). arme (lamă de „sabie". călcâi de lance 
'?) au fost deranjate. probabil de căutătorii de comori. care. de altfel. au săpat şi o marc groapă în 
interiorul incintei. de unde. au scos bucăţi de stâncă. pe care au aruncat-o peste val şi lfmgă coama 
valului. Acest lucru a reieşit cu claritate. în urma practicării unei secţiuni. în imediata vecinătate a 
portiunii estice a valului de incint[t. În casetă. pe lângă fragmente ceramice deranjate. a fost 
descoperită. la adtmcimca de numai 0.15 m. o drahmă Apollonia - Nikandros-Andrisl,;011 
( Maier.13.Ccka.83. începutul sec .I B.C. dup[1 N.Cruovici l04/102-85/83 B.C.. în BSNR. l 9XJ
l 9X5.Buc .. 1986.p.70. ·dcterminare AI.Săşianu) . Urmează. ca această suprafaţă a incintei sacre să fie 
L·ercl'lată. integral. cu ocazia săpăturilor viitoare. ea indicând existenta. fie a unei necropole. fil' a 
unei acropole a aşezării dacice. de la Tăşad. cu gropi rituale(?). 

2. Sub vestigiile dacice definitiv răscolite a fost descoperită o groapă hallstattimu7. s;1paL1 111 

\lt1nd (diam. S-N = 1.1 O: 1-:-:--l = 1.50: 0.82-0.85). în care au fost găsite 5 vase: vasul nr. I. prnld1i I 
L·ap;1cul urnei ('.1 ): , ·asul nr.2. o urnă bitronconică cu gâtul canelat; vasul nr.3. în formă lk clt1p1 1t. 
aşoat cu gura în jos: , ·asul nr.--l. aşezat cu gura în sus şi vasul nr.5. cu buza evazată puternic ş i )-'.i1t 1il 

c;111ela1 ltmgi"i care s-au găsit depuse: miniu de plumh - galhen. cuhuri. şi o mare cantitall' lk L·;11hu1 1i 
şi cenusă. Este o gma11<1 dl' mit. în care s-au d.cpus cele 5 vase. aparţinând aşezării il;ill st:1!liL·11c 
( Hai\ I) fădnd parte dintr-o necropolă sau dintr-o zonă sacră cu gropi rituale . Nu a lt 1:--.t ~:1si1. in 
groap[1 sau în vase. nici un fel de inventar. Urmează ca analizele de laborator şi C(lnti11uan:a 
cercetărilor în incinta sacră. să ne aducă noi informatii asupra acestui tip de descoperiri . 

1.51. TĂŞNAD - ,.SERE". Jud. Satu Mare. Neta Iercoşan. Muzeul Jude\l·an Satu Marc 

/\u fost reluate cercetările în asezarea neolitică di11 punctul „Sere". care se găseşte într-o 
zonă _joasă. din partea sud-vestică a perimetrului oraşului Tăşnad . Principalele rezultate ale 
cercetării din campania 1995. au constat în stabilirea cu precizie a limitei estice şi parţial sudice a 
aşoării. precum şi a stratigrafiei wrticale. 

Au fost săpate exhaustiv o locuinţă de suprafaţă (L. l ), de formă ovală. orientată NNE-SSV, 
cu dimensiunile de 5.5 x 3.5 m, surprinsă în carourile 7-9 (m 13,5-17) din extremitatea estică a S.111 
şi în casetele A şi B şi o groapă menajeră (G. I) cu diametrul de 2,5 m la gură şi I 111 la fund. avâml 
o adâncime de 1,25 m (75 cm în solul viu). găsită tot în S.III. 

Stratigrafia verticală a pus în evidenţă existenţa unui singur nivel de locuire neolitic. cu o 
grosime variind între 10 şi 40 cm. care se găseşte imediat sub stratul vegetal (40-45 cm grosime) în 
toate secţiunile, cu excepţia S.11 din zona estică. unde stratul de cultură se îngustc:11ă mult şi este 
suprapus de o depunere masivă <le sol negru-albăstrui, de 60-90 cm grosime. format în urma unui 
accentuat proces de înmlăştinire a zonei, datorită meandrării puternice !>i a schimbării repetall' a 
cursului pârâului Ceha!. 

Materialul arheologic descoperit constă din ceramică. obiecte din lut. unelte din piatră 

şlefuită, microlite şi deşeuri de prelucrare din obsidian şi mai rar. <lin silex şi putinc oase de 
animale. 
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Ceramica, găsită într-o cantitate apreciabilă, se păstrează fragmentar. Ceramica de uz 
comun, este lucrată grosolan, are culoare cărămizie, gălbui-roşiatică, brună şi cenuşie şi are 
degresant pleavă şi nisip, iar cea semifină este gălbui-roşiatică, maronie şi mai rar neagră şi are ca 
degresant nisip şi uneori paiete de mică. Majoritatea fragmentelor prezintă, în spărtură, un miez 
brun sau cenuşiu, datorită arderii slabe. Dintre tipurile ceramice mai frecvent se remarcă oalele, 
cupele cu picior înalt sau scund, castroanele, vasele globulare, vase cu patru picioruşe şi vasele 
miniaturale care apar mai rar. 

Ornamentele se găsesc pe aproximativ 25% din totalul ceramicii şi constau în ciupituri şi 
impresiuni cu unghia, dispuse fie în spic, fie dezorganizat pe suprafaţa vaselor, linii incizate subţiri 
sau late, barbotină stropită sau în vârci, alveole şi crestături, iar ornamentele plastice sunt 
reprezentate de butoni simpli sau dubli, brâuri alveolate şi proeminenţe. Nu a fost găsit nici un 
fragment pictat. Plastica este reprezentată printr-o figurină din lut cu steatopigie (16,5 cm înălţime), 
alte două fragmentare de acelaşi tip şi un altăraş de cult, cu patru picioare dispuse în arcadă. Alte 
obiecte din lut constau din greutăţi conice sau piramidale, rotiţe, bile şi un disc (6 cm diametru) cu 
patru perforaţii. 

Pe baza materialului arheologic descoperit şi a observaţiilor stratigrafice, aşezarea de la 
Tăşnad „Sere", datează din neoliticul timpuriu · şi aparţine culturii Star\cevo-Criş (probabil faza III 
B), cercetările viitoare urmând să stabilească o cronologie mai sigură şi mai nuanţată. 

152. TÂRGOVIŞTE, Jud. Dâmboviţa 

A. ,,SUSENI", Luciana Musca şi Tiberiu I. Musca, Muzeul Judeţean Dâmboviţa 

Continuând cercetările din anii trecuţi, efectuate tot în incinta şcolii nr. 4 (astăzi E. 
Văcărescu), şi care s-au soldat cu descoperirea a 13 locuinţe din epoci diferite, investigaţiile 

arheologice din 1995 au avut drept scop principal, urmărirea locuirilor feudale timpurii. A fost 
trasată secţiunea S. XIII de 2 x 12 m, paralelă cu clădirea şcolii, respectiv cu secţiunile I, III, V, VI, 
din anii precedenţi. 

În S. XIII au fost cercetate trei gropi menajere: ili.__3, a fost surprinsă în careul unu, 'la baza 
stratului de cultură medieval. Pe baza unui fragment de buză de borcan cu analogii la Sfântu 
Gheorghe-Bedehaza se poate data în sec. XIII - XIV; lli.__J_, de mici dimensiuni, pe baza 
materialului ceramic se poate data în secolul al XVI-lea; Gr. 2, de formă ovală, situată, ca şi 
precedentele, la baza stratului ·de cultură medieval, cu diamentrul de 1,30 x 1, 1 O m şi adâncimea de 
0,20 - 0,22 cm, cu inventar variat ce constă din: bulgăre de sticlă brută, zgură de sticlă, piese 
fragmentare de sticlă, zgură de fier, fragmente de la trei oale şi o monedă prost conservată. Pe baza 
materialului ceramic şi a inventarului recuperat, se poate data în sec. al XVI-lea. În paralel, au fost 
deschise două casete C. 7 şi C. 8. În prima casetă s-a urmărit dezvelirea unei locuinţe din sec. XVI -
XVII ce s-a prefigurat în secţiune, cu dimensiunile de 2,50 x 4 m. A fost descoperit un interesant 
material ceramic fragmentar (oale, capace, ulcioare, cahle-plăci şi oală ş. a.), cât şi piese metalice. 
Podeaua locuinţei a fost surprinsă la 0,55 şi constă dintr-o platformă de lut groasă de O, 16 - 0,2b m. 
Sub aceasta, a apărut o altă locuinţă (din care, în casetă a fost dezvelită o suprafaţă de 2,30 x 1,46 
m). Din locuinţă a fost recoltat un variat inventar arheologic (metalic şi ceramic) care permite 
datarea locuinţei în sec. XIV - XV. Şi podeaua acestei locuinţe era lutuită cu un strat gros de 0,8 -
O, 10 cm, ce s-a păstrat intermitent. La îndepărtarea lutuielii, s-a dat peste cel mai vechi complex 
arheologic, din care, s-a dezvelit o suprafaţă de 2, 10 x 2,35 m. Această locuinţă a livrat multă zgură 
de fier, lupe de fier şi coarne în curs de prelucrare. Cuptorul acestei locuinţe era înalt de 0,40 m. De 
asemenea, menţionăm că, în umplutura locuinţei au fost găsite şi fragmente de lipitură de vatră cu 
zgură de fier lipită de aceasta. Inventarul metalic constă şi dintr-un fragment de lanţ puternic ars şi 
un cârlig de pes~uit. Inventarul ceramic constă din vase-borcan de capacitate mare cu analogii în 
complexele timphrii din Târgovişte (L. 12), Baia, Cetăţeni, Sighişoara ş. a. Locuinţa (L. 16), prin 
specificul inventarului reprezintă un atelier de fierar. 

O ultimă casetă, C. 8 situată la NE de S. XIII, a avut drept scop imediat, dezvelirea integrală 
a gropii nr. 2. Tot aici, a fost surprinsă şi anexa unei locuinţe din sec. al XVI-lea, cu dimensiunile de 
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I .86 x 2,00 m şi cu gârliciul situat la NE, cu dimensiunile de 0,70 x 0,50 m. Sub gârlici, se afla o 
groapă (Gr.4), care pe baza câtorva fragmente tipice (capac, borcane cu buza în straşină) se poate 
data în sec. XIV - XV. Inventarul locuinţei este reprezentat numai de ceramică: ulcioare, capace, 
cahle şi plăci smălţuite. Ceramica smălţuită recuperată este de aceeaşi factură ca şi cea găsită în 
locuinţa 14, ce ne permite lansarea ipotezei că provin din acelaşi atelier. 

În concluzie, putem spune că, prin săpăturile efectuate în anul 1995, la Târgovişte, s-au 
descoperit vestigiile unui atelier de fierar, iar prin materialele livrate de groapa nr. 2, putem vorbi 
de existenţa unor ateliere de sticlărie, la Târgovişte, încă din cursul sec. al XVI-lea. 

STR. JUSTIŢIEI NR. 11 (CAZARMA POMPIERILOR). Petru Diaconescu, Muzeul de 
Istorie, Târgovişte 

S-au executat două sondaje arheologice la Cazarma Pompierilor din Târgovişte, cercetare 
impusă de construcţia noului sediu al Poliţiei Municipale, care afectează (parţijil aripa de est a 
cazărmii) şi zona de interes arheologic. Au fost trasate două secţiuni pe faţadă, pe colţurile 

Foişorului de foc (în aşa fel încât să fie cuprinse şi aripile, respectiv dormitorul şi remiza) cu 
dimensiunile de 4 x 1,5 m - S I şi 4,5 x 1,5 m - S II. 

Stratigrafia este următoarea (cu menţiunea că materialul arheologic mai trebuie studiat): sub 
pavajul de piatră acoperit cu bitum apare nivelul de construcţie al cazarmii; anterior, s-a procedat la 
demolarea construcţiilor existente în zonă (moloz, cărămidă medievală de 28 x 14 x 4 cm); urmează 
o depunere cenuşie cu urme de materiale de construcţii şi apoi, un pavaj de bolovani cu două 
refaceri. un nivel de construcţie cu pigment de mortar de var şi un strat de lut cu pietriş scos din 
şanţul de fundaţie al unei construcţii , ridicate probabil , în cursul sec. al XVII-lea. De la un edificiu, 
anterior acestei construcţii, provine un strat gros, care a rezultat din demolarea şi nivelarea unei 
construcţii de lemn incendiate, care, la vremea când funcţiona, îi corespundea şi un pavaj. Urmează 
un strat castaniu cu urme de cărbune şi apoi humusul medieval. 

Din analiza stratigrafică a materialului arheologic şi a materialului documentar s-au desprins 
următoarele : 

I. Cazarma Pompierilor cu ambele corpuri, inclusiv Foişorul de foc sunt construite în acelaşi 
moment. pc o fundaţie din beton a cărei talpă se găseşte la -1.30 m faţă de nivelul iniţial de călcare. 
Nu se confirmă suprapunerea Foişorului de foc peste turnul clopotniţă a Bisericii Sf. Apostoli şi 

Marina. 
'.?.. Pavajul şi nivelul de construcţie cu pigmenţi de mortar aparţin unei construcţii ridicate, 

după o datare la prima vedere. în a doua jumătate a sec. al XVII-iea. 
Descoperirea în S I a două morminte. din care M I (în malul de est) sub pavajul menţionat, 

iar M li (tăiai în marc măsură de fundaţia cazarmei), confirmă existenţa în imediata apropiere a 
Bisericii Sfinţii Apostoli (,,Sfinţii Împăraţi" după alte informaţii), a unei construcţii - lăcaş de cult. 

Certă este existenţa unui l[tcaş de cult, construit probabil în cursul sec. XVII sau refăcut din 
1. idăric. nefiind exclusă şi o fază anterioară, poate din zid sau chiar din lemn, cum lasă să se 
înţeleagă existenţa M I. În orice caz. au existat mai multe construcţii din lemn (talpa fundaţiei unei 
clădiri din lemn fiind relevată parţial în S li) şi gropi menajere (în S I şi S II), toate corespunzătoare 
unui pavaj din pietriş de râu . Remarcăm, de asemenea, şi descoperirea de zgură de fier, nefiind 
exclusă prezenţa aici în sec. XV - XVI , a unei zone cu caracter meşteşugăresc simil;ue celei 
descoperite la nord de Curtea Domnească. 

Datarea acestei faze este dificil de estimat în acest moment al cercetărilor inclusiv datarea 
nivelului existent între pavaj şi humusul medieval. Materialul ceramic (cahle-oală, cahle, plăci şi 
discuri, ceramică smălţuită) atestă o locuire medievală începând din sec. al XV-iea. De altfel, la 
aceeaşi concluzie ne duc şi cercetările mai vechi (Biserica Sf. Ioari, aflată la 50 m V, având o. fază 
din lemn dată cu o monedă Albert I 1431 sau cele de la sediul Băncii Agricole la l 00 m S, cu nivele 
de locuire de la sfârşitul sec. XIV sao de la începutul sec. V). 
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153. TÂRGŞORU VECHI, Jud. Prahova 

A. BISERICA ALBĂ. Gheorghe Diaconu, IAB; Dan Lichiardopol, Nina Neagu, Muzeul 
Judeţean de Istorie Ploieşti; arh. Călin Hoinărescu, ing. M. Banu 

S-au continuat investigaţiile arheologice în sectorul A „Biserica Albă", în zona din interiorul 
monumentului. S-a prelungit secţiunea S\Ia\22 în interior, în dreptul absidei de nord, pe o lungime 
de 3 m, lată de 1,50 m. 

Din punct de vedere stratigrafic se pot observa următoarele: nivel vegetal; nivel de 
demantelare a actualei biserici; nivel de călcare al bisericii actuale, marcat de un decroş care 
delimitează fundaţia de elevaţie; nivel de umplutură, strat de nivelare şi de compactare, suport 
pentru paviment; paviment dintr-un strat de cărămidă pusă pe lat, aşezat pe o şapă de mortar de var, 
dispusă pe o umplutură de pământ galben compactat, cu rol de strat de nivelare; strat de nivelare 
pentru amenajarea primului paviment; paviment din două rânduri de cărămizi, cu dimensiuni de 27 
x 14 x 15, legate printr-o şapă de mortar; nivel roman, marcat de prezenţa fragmentelor de cărămidă 
romană şi pigmentaţie de mortar, în care se adânceşte fundaţia bisericii actuale. 

Cele două pavimente (interpretate astfel în stadiul actual al cercetării, existând şi alte 
posibile interpretări) sunt anterioare construcţiei din secolul al XVI-iea, pentru că ele sunt perforate 
de şanţul de fundaţie, iar modul lor de dispunere este uşor oblic în raport cu axul edificiului. Aceste 
observaţii ar constitui temeiuri pentru prezumarea existenţei unei construcţii anterioare bisericii sec. 
XVI, a căror încadrare cronologică urmează să fie stabilită. 

Menţionăm că în zona cercetată au fost descoperite cinci morminte de înhumaţie orientate 
V-E, care au perforat cele două pavimente. Unul dintre morminte este suprapus parţial de fundaţia 
actualei biserici, relaţie stratigrafică ce poate fi relevantă pentru succesiunea complexelor cercetate 
(amenajarea celor două pavimente, înmormântări şi săparea şanţului de fundaţie a bisericii de secol 
XVI). 

B. BISERICA nr.3; Venera Rădulescu, MNIR; Gheorghe Diaconu, IAB 

La Târgşoru Vechi, important centru urban medieval, a început cercetarea bisericii nr.3. 
Monumentul de arhitectură ecleziastică se păstrează la nivel de fundaţii şi doar în zona altarului, 
mici fragmente de elevaţie ating înălţimea de 0,70 m. Cercetarea a dezvelit, parţial, fundaţia unei 
biserici de plan sală, cu dimensiunile, în interior, de 4,90 x 12 m şi absida altarului uşor decroşată 
(0,45 m). Altarul (3,60 x 4, 1 O m) are în exterior un plan poligonal cu cinci laturi, iar în interior este 
semicircular. Fundaţia, construită din bolovani de râu legaţi cu mortar, coboară până la adâncimea 
de 1,20 m şi străpunge solul viu ajungând până la nivelul de pietriş aluvionar. 

Între altar şi naos există un zid desfinţitor, lat de 0,60 m, ţesut cu zidurile perimetrice. 
Lăţimea fundaţiilor zidurilor bisericii este de 1 m pe latura de vest şi parţial în zona altarului şi de 
0,90 m pe celelalte laturi. La zidul de vest a fost surprinsă pornirea unui zid orientat E-V, ce ţine, 
probabil, de un pridvor adosat. Pardoseala, de cărămidă, cunoaşte două faze de construcţie, cea de a 
doua fiind o refacere în urma unei incendieri puternice a edificiului. 

Din cercetarea parametrului, atât cât s-a păstrat în zona altarului, acesta constă din asize de 
cărămidă ce alternează cu asize de piatră, tehnică întâlnită la cele mai vechi edificii de cult din Ţara 
Românească: Biserica Domnească de la Curtea de Argeş şi Mănăstirea Cozia (sec. XIV). Asocierea 
acestei tehnici de construire a elevaţiei, tehnică de tradiţie bizantină, cu planul sală, ne îndreptăţesc 
supoziţia că monumentul de arhitectură cercetat este cel mai vechi edificiu de cult cunoscut până 
acum în acest oraş medieval, datarea urmând a fi stabilită pe măsură ce investigaţiile viitoare ne vor 
oferi elemente în plus. 
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154. TÂRGU FRUMOS - ,,BAZA PĂTULE", Jud. Iaşi; Nicolae Ursulescu, Universitatea 
Iaşi; Dumitru Boghian, Universitatea Suceava 

A continuat investigarea statiunii Precucuteni III, în sectoarele A şi D. În sectorul principal 
(A), care urmează a fi cercetat exhaustiv (circa 1100 m2), au fost săpate şirurile de carouri 18-19 (A
G), din partea sudică a suprafeţei, acolo unde se bănuia existenţa unui şanţ de delimitare a aşezării, 
datând din prima etapă de locuire. S-a dovedit că, într-adevăr, este vorba de un şanţ care a fost 
urmărit, până-n prezent, pe o lungime de 9 m, prezentând un traseu probabil arcuit, cu 'un capăt 
orientat spre nord-est. Şanţul avea o deschidere maximă de 2-2,5 m şi o adâncime de 0,90-0,95m de 
la nivelul de săpare (1,90-1,95 m de la suprafaţa actuală). Panta şanţului este mai accentuată spre 
nord. Şanţul a fost săpat în cea mai mare parte în lutul galben şi umplut cu acelaşi pământ, ceea ce îl 
face, uneori, dificil de sesizat. Conţinutul lui este extrem de sărăcăcios, ceea ce ne face să credem că 
umplerea lui (cel puţin pentru partea inferioară) s-a produs tot în timpul primei etape de locuire. 
Doar nivelarea, sa la suprafaţă, a yutut avea loc accelerat, la începutul celei de a doua etape, având 
în vedere îndesirea materialelor. In campania următoare va fi urmărit traseul acestui şanţ pe liniile 
de carouri 16- 17. 

La marginea sudică a sectorului A, în carourile A-B 19, a fost surprinsă parţial o groapă de 
mari dimensiuni (nr.12), care măsoară pe peretele de profil 3,30 m şi se întinde spre nord pe circa 1 
m. Ea se continuă spre sud, sub aleea betonată, nemaiputând fi cercetată. A fost săpată din orizontul 
inferior al nivelului al doilea de locuire. Datorită dimensiunilor sale, nu este exclus să fie vorba, 
eventual, de o locuinţă adâncită, · de felul celei cercetată în sectorul B în anul 1990. În sectorul D, 
situat la marginea estică a aşezării, deasupra văii Adâncata, a continuat dezvelirea locuinţei 

surprinsă anul trecut pe traseul şanţului nr.5 (cu lăţimea de 3 m). În acest scop, pe latura sudică a 
şanţului, între metrii 9 şi 24, s-au deschis cinci casete pătrate, fiecare cu latura de 3 m, efectuându-se 
totodată ~păciuirea şi desenarea vestigiilor de pe traseul întregului şanţ (29 m). S-au putut astfel 
delimita laturile de vest şi de est ale locuinţei, aflate în jurul metrilor 11 şi 19; locuinţa măsura pe 
acest ax, circa 8 m. Urmează ca în campania viitoare să se delimiteze şi laturile de nord şi de sud ale 
locuinţei (deja spre sud locuinţa pare să se termine), iar apoi se va stabili stratigrafia integrală a 
acestui sector marginal al aşezării . Locuinţa a avut o platformă de lut, probabil fără o substrucţie 
lemnoasă. Din păcate, atât resturile de platformă şi de vatră, cât şi dărâmăturile pereţilor au fost 
puternic deranjate de lucrările agricole, întrucât aici, la marginea platformei, stratul protector post
eneolitic s-a depus foarte puţin (doar circa 20 cm), datorită pantei accentuate. În inventarul locuinţei 
s-au găsit fragmente de râşniţe, frecătoare, o nicovală, percutoare sferice, numeroase unelte de silex, 
topoare şlefuite (întregi, dar mai ales fragmentare), fragmente de idoli, picioare de măsuţe-altar 
(dintre care unul rotund şi masiv), foarte multe oase (îndeosebi de bovine) şi numeroase fragmente 
ceramice. Se remarcă fragmentele unui vas, cu buza şănţuită pentru capac, de certă influenţă 
Stoicani-Aldeni. 

Se pare că urmele unei alte locuinţe se conturează în primii trei metri ai şanţului nr.5, dar 
vestigiile sale continuă sub pătulul de cereale nr. l O, aflat spre vest, făcând imposibilă cercetarea sa 
integrală . 

155. TÂRGU JIU - POLATA, Jud. Gorj; Venera Rădulescu, MNIR 

Au continuat cercetările pe „Câmpul lui Pătru" - la locuinta feudală „A". Pivniţa, construită 
din bolovani de râu legaţi cu mortar de culoare alb-gălbui, având în compoziţie nisip cu granulaţie 
mare, mici pietricele şi var, înscrie un plan dreptunghiular cu dimensiunile de 14,30 x 7,70 m. 
Lăţimea zidurilor este de 0,80 m. Faţă de nivelul actual de călcare, pivniţa coboară până la 
adâncimea de circa 2 m. Secţiunile din interiorul pivniţei s-au executat în jumătatea sa sudică, unde 
a fost surprinsă următoarea stratigrafie: podeaua din pietre de râu bătute cu maiul, pământ cenuşiu 
grunjos cu pigment de mortar şi cărbune (nivel de construcţie), nivel de arsură (podea carbonizată şi 
prăbuŞ,ită de la nivelul superior), pământ roşu puternic ars (vatră prăbuşită), nivel de demantelare 

' (bolovani, cărămizi), depuneri târzii de pământ împins. 
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Materialele rezultate constau din fragmente ceramice provenite de la farfurii cu fundul 
inelar, decorate în tehnica sgraffito şi smălţuite policrom, oale borcan, oale cu toartă, precum şi 

câteva obiecte din metal folosite la construcţie. Numeroasele fragmente de cahle - placă având ca 
iconografic ,,sfinţii împăraţi Constantin şi Elena" sau cahle cu gura pătrată şi corp tronconic, 
smălţuite în verde, provin de la o instalaţie de foc prăbuşită. Locuinţa face parte dintr-un complex 
de constructii ce apartineau unui centru administrativ cu rol militar si politic, din perioada lui 
Mircea cel Bătrân. 

156. TG. TROTUŞ, Jud. Bacău; Alexandru Artimon, Muzeul Judeţean de Istorie „Iulian 
Antonescu" Bacău 

Raportul prezintă continuarea ipvestigaţiilor arheologice în asezarea urbană medievală de la 
Tg. Trotuş, la locul , ,Ţarna Nouă". In campaniile precedente, din perioada 1976-1994, au fost 
dezvelite 35 locuinţe, 11 cuptoare, 4 ateliere meşteşugăreşti, 21 gropi menajere, fundaţia unei 
biserici din secolul al XIV-iea şi o necropolă din secolele XV - XVII ( 190 morminte cercetate până 
în prezent). Investigaţiile arheologice din anul 1995 au avut ca obiectiv cercetarea şi delimitarea 
zonei de sud a oraşului. 

În acest scop s-a trasat secţiunea XXXVI orientată nord-sud, în lungime de 46,50 m şi lăţime 
de 1,50 m. S-a urmărit marcarea zonei de sud a oraşului, în direcţia în care se află actuala biserică, 
monument istoric, ridicată în secolul al XVIII-iea. Cu prilejul investigaţiilor arheologice s-au 
identificat locuinţele 36, 37, 38 şi 39. Locuinţa 36, surprinsă în caroul 1, în cadrul căreia s-a 
descoperit vatra de formă ovală (0,75 x 0,65 m), datează din secolul al XVIII-iea. Cercetările s-au 
axat asupra locuinţei (L37), cercetată integral, identificată în carourile 3-5, care s-a remarcat prin 
bogăţia materialului arheologic, vechimea şi importanţa ei pentru aşezarea urbană de la Tg. Trotuş. 
S-a observat că această locuinţă, cu dimensiunile de 7 x 5 m, avea două încăperi. În prima încăpere, 
în colţul de nord-est, s-a găsit vatra. În partea de trecere dintr-o încăpere în alta, a fost depistată o 
groapă cu o adâncime de 1,25 m de la nivelul actual de călcare. Adâncimea locuinţei faţă de nivelul 
actual de călcare era cuprins între 0,75 - 1,03 m. În umplutura ei s-au găsit fragmente ceramice şi 
fragmente de cahle, obiecte de fier, de întrebuinţare gospodărească, dar şi unelte meşteşugăreşti, un 
pinten şi fragmente ceramice de import. Interesante sunt materialele ceramice găsite în perimetrul ei 
şi care sunt de factură germană, datate în secolul al XIV-lea - începutul secolului al XV-lea. 
Locuinţa a fost construită în a doua jumătate a secolului al XIV-iea şi a durat până la finele 
secolului al XV-iea. Tot aici s-au găsit şi numeroase oase de animale. În caroul 2 s-a dezvelit o 
groapă menajeră din secolul XV, cu dimensiunile de 1,50 x 1,20 m şi având adâncimea de 0,90 m 
faţă de nivelul a~tual de călcare. În carourile 16 şi 17 ale secţiunii trasate s-au identificat locuinţele 
38 şi 39. Locuinţa 38, de formă rectangulară, şi a cărei latură de sud a fost tăiată de locuinţa 39, 
avea dimensiunile de cca. 4,50 x 4,00 m. Adâncimea podelei locuinţei era de 0,80 m faţă de nivelul 
actual de călcare. În umplutura ei s-au găsit fragmente ceramice, obiecte de fier, oase de animale. 
Analiza stratigrafică şi a materialelor arheologice ne dovedeşte că a fost ridicată în secolul XV şi a 
durat până la sfârşitul acestui veac. Locuinţa 39, depistată în imediata apropiere de locuinţa 38, era 
de formă rectangulară cu dimensiunile de 5,50 x 4,20 m, iar podeaua ei se afla la 0,90 m faţă de 
nivelul actual de călcare. În zona de sud-vest, în interiorul locuinţei, s-a depistat o groapă, în care s
au găsit materiale formate din ceramică, obiecte de fier, oase de animale, şi a cărei adâncime era de 
1,30 m faţă de nivelul actual de călcare . Locuinţa a fost ridicată la începutul secolului al XVII-lea. 

Cercetările arheologice au oferit interesante concluzii privind întinderea oraşului în zona de 
sud, geneza şi evoluţia oraşului Tg. Trotuş în secolele XIV - XVII. 

157. TIMIŞOARA „FREIDORF", Jud. Timiş; Mircea Mare, Nicoleta Toma, Muzeul 
Banatului, Timişoara 

Au fost reluate cercetările arheologice în şantierul aflat la marginea de est a cartierului 
Freidorf, ce aparţine municipiului Timişoara. Lucrările pe acest şantier au început în 1984, fiind 
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descoperit pe parcursul următorilor ani, prin efectuarea de secţiuni paralele, un prim niver de 
locuire, ce aparţine culturii Baden (eneolitic), bulversat în mare parte de o a!jezare daco-romană de 
sec. II - IV, cât şi de o necropolă de sec. V. 

În anul I 995 a fost practicată o secţiune, notată SI/1995 (I O x 1,5 m). Pentru a dezveli 
complexele apărute în capătul de vest al secţiunii menţionate, a fost deschisă caseta CI/ I 995 ('.2 x 
4,5 m). Adâncimea medie în secţiune şi caseta, la care apare solul viu, este de 0,70 m. În sectiunea 
SI/1995 au fost descoperite următoarele complexe arheologice: 

- La capătul de est al secţiunii, între m. 7 şi IO, a fost dezvelită o porţiune dintr-o locJ1intă 
preistorică (Cultura Baden), notată B 1. fapt dovedit şi de fragmentele ceramice tipice Lkscoperite în 
umplutură. Aceasta avea, cu aproximaţie, o formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite. AdJncimc:: 
medie a bazei locuinţei se afla la 1,10 m faţă de nivelul actual de calcare. 

- În imediata apropiere a locuinţei B 1, între m. 6 şi 7, a fost descoperită o groapă circda1 ,-,. 
notată Gl, cu diametrul 0,70m, cu pereţii drepţi (ce se adâncea până la -0,96 m faţă de niv c- l1ti ,1c1ual 
de calcare). Groapa apartine nivelului de locuire daco-roman şi conţine puţine fragmente ceramice. 
lucrate la roată, caracteristice sec. III - IV. 

- La capătul de vest al secţiunii SI/1995, între m. O şi 1, a fost surprinsă o porţiune dintr-un 
complex arheologic, fapt ce a determinat deschiderea casetei Cl/1995 . A fost delimitat astfel 
conturul unui mormânt de înhumaţie, aparţinând grupului de morminte din sec. V, mormântul fiind 
numerotat Ml/1995. Acesta era orientat SE-NV, avea formă dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite 
(2,05 x 0,95 - 0,60 m). Baza gropii mormântului se află la 1,24 m faţă de nivelul actual de calcare. 
În umplutura gropii, care după dimensiuni părea a fi executată pentru un adult, au fost descoperite 
doar câteva fragmente dintr-un craniu, aparţinând unui nou-născut. În imediata apropiere a acestor 
fragmente umane, a fost găsită o mărgea fragmentară, din pastă de sticlă, de culoare roşie, de formă 
rotundă, având diametrul de 0,8 cm. Prezenţa mărgelei ne-a ajutat la datarea şi încadrarea 
mormântului M 1/1995, alături de celelalte morminte descoperite în campaniile anterioare. 

- În colţul de NV al casetei C l/ 1995 a fost descoperită şi dezvelită parţial o groapă menajeră, 
notată G2/ 1995. Groapa avea forma de clopot, îngustă la gură şi lărgindu-se în interior, treptat. prin 
curbarea pereţilor spre baza ei, care se află la 1,70 m faţă de nivelul actual de calcare. Groapa 
G2/1995 avea diametrul la gură de aprox. 1,15 m, iar la bază de aprox. 1,40 m. Umplutura ei 
conţinea un mare număr de fragmente ceramice daco-romane (sec. III - IV) cât şi numeroase oase de 
animale. 

158. TODIREŞTI „LA NUCI", Jud. Suceava; Mugur Andronic, Muzeul Naţional al 
Bucovinei Suceava 

Reluarea cercetării sectorului B (marginea nordică a aşezării), sondat în 1994 numai printr-o 
secţiune, care a surprins o locuinţă de secol VI (L21), fără să aducă rezultate spectaculoase, a 
contribuit la cunoaşterea acestui sector marginal, unde densitatea complexelor de epocă s-a dovedit 
a fi mai redusă. Cu acest prilej, au fost descoperite vestigiile de la încă cinci locuinţe şi trei gropi 
menajere. Primei etape de habitat, în secolul V, îi aparţin două complexe de locuire, dintre care 
unul, de forma literei „L", după toate probabilităţile, a servit şi ca atelier. Primei jumătăţi a veacului 
al VI-lea îi revin trei locuinţe, de adâncimi mai mari (-60, -90, -110 cm), dotate cu vatră sau cuptor 
pentru încălzit. 

În ceea ce priveşte gropile menţionate, una se datează pe baza ceramicii în sec. V, celelalte 
două gropi care nu conţin ceramică nu pot fi încadrate cert crQnologic. Inventarul descoperit, alături 
de materialul osteologic şi cel ceramic, este modest, constând doar dintr-o fusaiolă faţetată şi o cute. 
Până în prezent, în acest punct s-au descoperit vestigiile de la 32 de locuinţe şi de la complexul 
bănuit a fi fost atelier. La acestea se mai adaugă un cuptor exterior, două vetre în aer liber şi şapte 
gropi menajere. 
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159. TRAIAN, Corn. Săbăoani, Jud. Neamţ; Domniţa Hordilă, Muzeul de istorie Roman 

Campania arheologică de la punctul ,,Izvoare--1L a avut ca principal obiectiv cercetarea 
vetrei satului medieval Berindeşti, astăzi dispărut. Secţiunea trasată pe panta lină a terasei 
superioare a Siretului, orientată ENE 11,5° - VNV 45,5°, cu dimensiunile de 50 x 5 m, paralelă cu 
şanţurile anterioare, a surprins mai multe perioade de locuire. 

Secolele II - III sunt reprezentate de o locuinţă de tip bordei, prevăzută cu vatră - dezvelită 
parţial - o locuinţă de suprafaţă cu vatră şi trei gropi menajere, din care una dezvelită în întregime. 
Materialul descoperit constă din fragmente ceramice provenind de la vase borcan lucrate cu mâna. 
diverse tipuri de vase confecţionate din ceramică lucrată la roată, arsă la cenuşiu sau la roşu şi 

fragmente de amfore romane. 
Secolele VI - VII sunt marcate de o locuinţă de suprafaţă prevăzută cu vatră şi cuptor, o suită 

de cinci cuptoare de tip pietrar şi o cantitate, relativ mare, de fragmente ceramice. 
Configuraţia satului medieval a fost completată prin cele două locuinţe de tip bordei. Pentru 

dezvelirea lor integrală a fost deschisă câte o casetă. Locuinţa nr.6, rectangulară, cu capetele 
rotunjite, cu urme de stâlpi la colţuri, de dimensiuni mici. pare a fi avut rolul unei locuinţe 

temporare, de tip adăpost. Locuinţa nr.7, de asemenea, rectangulară, cu colţurile rotunjite are pe 
mijlocul laturii de sud şi la colţuri urmele parilor care au susţinut acoperişul. Aproape central, era 
prevăzută cu vatră simplă. Puţinul material arheologic ce constă din fragmente de ceramică lucrate 
la roată şi arse la cenuşiu sau la roşu, vârfuri de săgeţi şi cuţite datează locuinţele menţionate la 
sfârşitul sec. XIV şi începutul celui următor. Conducta de apă - surprinsă şi în secţiunile anterioare -
delimita aşezarea medievală în partea de sud. 

160. TRAIAN -TULCEŞTI, Jud. Galaţi; Mihalache Brudiu, Universitatea Galaţi 

Au fost efectuate cercetări în zona valului antic Tulceşti - Traian. Cercetarea s-a desfăşurat 
în cadrul practicii cu studenţii secţiei de Istorie - filosofie de la Universitatea din Galaţi, pe teritoriul 
localităţii Cişmele, corn. Smârdan, jud. Galaţi. 

Secţiunea a fost trasată într-o zonă unde există o abundentă zonă acviferă care, din 
antichitate până în prezent, a modificat morfologia terenului, în sensul că a produs întreruperea 
fortificaţiei antice prin evoluţia în- direcţia nord a unei puternice ravene. Printr-o cercetare 
arheologică prealabilă, s-a observat existenţa unor mărturii de vi,eţuire umană (locuinţe), care, 
sperăm, ar putea ajuta la datarea acestei fortificaţii. Secţiunea a avµt o lungime de 34 x 2 rn. S-a 
adâncit până la 1,40 m. S-a atins în zona valului şi a hermei orizontul de călcare antic. S-a constat că 
şanţul şi valul traversau o pantă a capătului unui interfluviu, astfel încât între val şi pantă a avut loc 
un proces de colmatare care a ridicat cota terenului cu mult faţă de orizontul de călcare antic. Pe 
această colmatare, într-o perioadă recentă s-a instalat vatra unei aşezări, care a produs o serie de 
deranjamente în structura valului antic, unde a fost descoperită o locuinţă atelier. După unele 
complexe arheologice demidate din această zonă s-a putut constata că a existat o aşezare aparţinând 
culturii Folteşti, realitate surprinsă şi în secţiune, prin fragmentele ceramice şi de silex. O locuire 
ulterioară ţn această zonă a mai fost în secolele XVIII - XIX, de la care provin o locuinţă şi trei 
gropi menajere situate pe val. Urmează să urmărim situaţia în zona şanţului de apărare. Menţionăm 
că valul a suportat o acţiune puternică de demidare şi deflare în acest sector. 

161 . TRINCA. Corn. r.Edineţ. R.Moldova; Oleg Levitki. Institutul de Arheologie Chişinău; 
Ruxandra Alaiba, Institutul Român de Tracologie; Victor Haheu, Institutul de Arheologie Chişinău 

I. .,IZVORUL LUI LUCA". În anul 1995. în cadrul programului ştiinţific dintre Institutul 
Român de Tracologie şi Institutul de Arheologie şi Istorie Veche al Academiei de Ştiinţe a 
Republicii Moldova, au fost prelungite săpăturile la asezarea pluristratigrafică - Trinca ,,lz\'orul lui 
Luca", cât şi la necropola tumulară din perioada hallstattiană târzie - Trinca „Drumul Fet~til_QI", 
monumente la care investigaţiile au fost efectuate şi în anii precedenţi . 
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Cercetările arheologice au început în anul 1981. În 1995 a fost dezvelită o suprafaţă de 
cca.1.540 m2• Vestigiile rezultate ( complexele de locuire şi gospodăreşti, materialele arheologice 
depistate), au demonstrat că obiectivul dat prezintă trei straturi succesive din epoca hallstattiană, în 
acelaşi timp, atestând şi anumite interferenţe cu culturile sincrone vecine din est, Belogrudovka şi 
Ciornyi Les. Orizonturile hallstattiene suprapun un strat eneolitic (cultura Tripolie - faza Hoi::dineşti) 
şi vestigii sporadice din paleoliticul superior. Grosimea stratului de cultură eneolitic variază de la 
0,50 până la 0,90 m. Au fost depistate resturile unui cuptor de ars oale cu reverberaţie, două gropi 
menajere, o cantitate considetabilă de ceramică, oase de animale şi ustensile de silex, piatră, os şi 
lut. Cuptorul, cât şi o anumită cantitate de ceramică şi ustensile, aparţin variantei locale a culturii 
tripoliene târzii - Hordineşti. Celelalte, complexe şi materiale depistate, aparţin primului şi celui de
al doilea nivel hallstattian din aşezare, care, în linii generale, se încadrează în Ha A-Bl. 

II. .. DRUMUL FETEŞTILOR". Cercetarea necropolei tumulare a început în anul 1991; 
necropolă birituală ce aparţine grupului Podolian de Vest (sec.VII-VI a.Chr.). 

În anul 1995 au fost cercetaţi doi tumuli (nr.4 şi nr.5). 
T.4. Diametrul mantalei de piatră este de cca. 8,50-9 m, înălţimea de 0,50 m. Conţine un 

mormânt de înhumaţie, în mare măsură distrus (la nivelul orizontului antic). Inventarul constă din 
trei vase de lut şi o mărgică de sticlă. 

T.5. Diametrul mantalei de piatră este de cca. 7,5-8 m, înălţimea de 0,45-0,50 m. Conţine un 
mormânt de incineraţie (la nivelul orizontului antic). Inventarul constă din trei vase de lut, o 
mărgică de sticlă şi un cuţit de fier. 

Tumulii studiaţi aparţin aceluiaşi orizont cultural cronologic - Grupul Podolian de Vest. 

III. AŞEZAREA GORDINEŞTI (CUPTORUL DE ARS CERAMICĂ). Ruxandra Alaiba, 
Institutul Român de Tracologie 

În campania din 1995, în luna septembrie, s-a săpat şi un cuptor de ars ceramica. Este al 
doilea de acest tip, descoperit în aşezarea de la Trinca. Ele sunt situate la distanţă destul de mare 
unul de altul, dar erau amplasate în teren pe aceeaşi latură a platoului, ce se termină în pante relativ 
abrupte, azi acoperite de pădure. Complexul se compune dintr-o construcţie care reprezenta atelierul 
adâncit în pământ, ce includea marginea dinspre platou şi cuptorul. În apropierea ei, pe platou apar 
trei pietre mari, nefinisate şi alte numeroase fragmente ceramice arse nu numai oxidant, dar şi 

reducător. 

De asemenea, o uşoară alveolare în centrul casetei ne duce la supoziţia existenţei aici, a unei 
construcţii uşoare, care, prin inventarul descoperit în perimetrul ei şi în preajmă, pare o anexă a 
atelierului. 

Acesta face parte din tipul de cuptoare cu două camere suprapuse despărţite, ca şi vatra, de 
un perete median. 

Conservarea nu este prea bună, partea superioară a acestuia s-a distrus, probabil, şi din cauza 
lucrărilor agricole. Şi camera de ardere prezintă deteriorări din vechime, iar din peretele median 
lipsesc părţi din extremităţile acestuia. Diametrul cuptorului de 1, 1 O m s-a măsurat pe linia ce cade 
perpendicular pe peretele median. Prima cameră are o înălţime relativ mică. Placa cuptorulµi a fost 
realizată din conuri fixate prin baza lor mult mai lată, pe margine, pe peretele gropii şi central pe 
peretele median. Între ele s-au lăsat perforările necesare pătrunderii aerului cald. Conurile au fost 
acoperite pe ambele feţe cu un strat din lut. În plus suprafaţa exterioară a mai fost finisată odată. Se 
văd şi urme de refaceri parţiale. Astfel, lucrată placa cuptorului are o grosime de 8,50 cm. Pentru 
fixarea şi sprijinirea pe sol s-au folosit suporţi de mărimi uşor diferite, realizaţi din acelaşi amestec 
din care s-au realizat conurile din lut, nisip şi pleavă. Inventarul se compune din câteva antefacte din 
silex, piatră şi dfo ceramică. Aceasta din urmă este reprezentată, în primul rând, de categoria celei 
arse oxidant. Ca ornamentare, predomină decorul pictat, de obicei cu brun închis, în stil Gordineşti, 
întâlnit şi pe ceramica Horodiştea-Erbiceni. Nu apar motive caracteristice ultimei etape din evoluţia 

culturii Cucuteni, realizate în stil E. sau c;. 
Câteva fragmente ceramice au ornamente tot din benzi de linii, dar realizate prin incizii fine. 

În faţa cuptorului s-au descoperit părţi dintr-un vas cu două picioare, probabil un askos. Pe cuptor şi 
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în preajma acestuia apar şi fragmente ceramice arse reducător. Probabil că, acest cuptor era utilizat 
alternativ pentru realizarea tuturor tipurilor ceramice. 

162. TURDA „POTAISSA", Jud. Cluj; Mihai Bărbulescu, Universitatea „Babeş-Bolyai" 
Cluj-Napoca; Ana Cătinaş, Claudia Luca, Muzeul de Istorie Turda; Adrian Husar, Centrul de Studii 
Socio-Umane Târgu-Mureş; Marius Grec, Pavel Husarik 

Cercetările arheologice la castrul legiunii V Macedonica s-au concentrat asupra a două 
obiective: porticul nordic al clădirii comandamentului (Principia) şi edificiul din Praetentura 
dextra. 

Porticul nordic al clădirii comandamentului a fost decopertat în întregime, prilrj cu care s-a 
descoperit un fragment de inscripţie. A fost consolidat zidul încăperilor-depozit de armament 
(armamentaria) dinspre portic, pe o lungime de 77 m. 

Cercetările la edificiul din praetentura dextra, în continuarea celor întreprinse aici în 1993, 
par să confirme ipoteza termelor. Secţiunile şi casetele deschise au precizat poziţia palestrei, o 
construcţie acoperită (90 x 23,5), cu contraforţi spre interior. Edificiul termal propriu-zis, situat la 
sud de palestră, ocupă un spaţiu de aprox. 61 x 35 m. S-au depistat mai multe încăperi, din care cel 
puţin două erau acoperite cu boltă. Alte instalaţii din acelaşi complex sunt situate la vest de palestră 
- o încăpere absidată, cu un bazin (?) în interior. Au fost sondate şi două canale deversoare, unul din 
cărămidă, celălalt cu ziduri din piatră. 

Cu prilejul cercetărilor la vest de palestră s-au descoperit şi două fibule digitate de bronz, 
databile în a doua jumătate a sec. V, respectiv în sec. VI, neînsoţite de alte materiale arheologice din 
epoca respectivă. Ele provin probabil din aşezarea din castru, din perioada sec. V-VI, constatată şi 
din unele descoperiri anterioare. 

163. TURDAŞ-LUNCĂ, Jud. Hunedoara; Sabin Adrian Luca, Universitatea „Lucian Blaga" 
Sibiu 

Principalele obiective ale cercetărilor au fost finalilizarea supafaţei 11/1994-1995 aflate la 
mijlocului sitului, precum şi terminarea lucrărilor în caseta 4/1994-1995. Primul obiectiv a avut o 
suprafaţă de 6/4 m, pe când al doilea, 4/4 m. 

Totodată, a fost continuată cercetarea casetei 5/1994-1995, de 4/4 m. Acest obiectiv nu a 
fost finalizat. Coordonatele stratigrafice stabilite în anii anteriori nu s-au schimbat. Observaţiile 
ştiinţifice ale anului 1995 au dus la cunoaşterea mul mai amănunţită a nivelului I (Petreşti) şi a 
nivelului intermediar II, Turdaş, cu foarte puternice elemente Vin\ca C. Este necesară cercetarea, în 
continuare, a acestui sit, stratigrafia sa fiind foarte complexă şi relevantă pentru neoliticul 

Transilvaniei. În consecinţă s-au defrişat, şi început, secţiunile 1 şi 2 de 20, respectiv 15/1,5 
m, ce vor fi continuate în anul 1996. 

164. ŢAGA, Jud. Cluj; Gheorghe Lazarovici, Mihai Badău - Wittenberger, Mihai Meşter, 
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj - Napoca 

Cu ocazia lucrărilor edilitare proiectate de către „RomGaz" Mediaş în vederea modernizării 
şi realizării unei staţii de gaz, s-au efectuat cercetări arheologice. S-au descoperit mai multe 
complexe arheologice (bordeie, gropi şi platforme de chirpic şi un bogat material ceramic). 
Menţionăm, cupele cu picior (întregibile) din faza Iclod I. În urma extinderii investigaţiilor, au mai 
apărut câteva complexe arheologice dintre care, amintim, o locuinţă de mari dimensiuni cu o 
structură masivă de lemn, incendiată. Materialul ceramic descoperit şi datele stratigrafice sunt 
deosebit de importante în precizarea evoluţiei comunităţilor neolitice târzii şi Iclod. În partea 
superioară a stratului de cultură sunt clare materiale de sinteză Iclod - Petreşti. Ceramica este de 
factură şi tradiţie Iclod. Apar şi materiale de factură Petreşti târzie, mai puţin cunoscute în zonă. 
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Ceramica ce reflectă sinteza Iclod - Petreşti pare mai numeroasă. În diferite orizonturi au apJrut 
fragmente ceramice de import de cea mai bună factură Precucuteni I. Materialele ceramice sunt 
deosebit de importante deoarece vor permite precizarea legăturilor dintre grupul Iclod şi Petreşti şi 
Precucuteni. Utilajul litic, deşi nu a constituit, încă, un element de studiu, se caracterizează prin 
predominarea, în nivele superioare, a uneltelor de cornean. Din analiza materialului litic provenit 
din staţiunea de la Iclod rezultă că acesta este procurat din vecinătatea Dejului, de la cca. 20 km. de 
Ţaga. 

Aceleaşi tipuri de materie primă apar şi în fazele evoluate de la lclod. 

165. URLUIENI, ,,CASTELLUM B", Jud. Argeş; Ioana Bogdan Cătăniciu, Institutul de 
Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca 

Cercetările de la Urluieni din 1995, fuseseră programate a se desfăşura în castellum A, de 
pământ şi lemn, cu scopul de a obţine elementele de datare pentru momentul de construire al 
acestuia şi pentru a obţine datele principale privind fazele lui de existenţă. Din păcate, deşi s-au 
făcut demersurile necesare, ca în temeiul Legii 18 să se creeze domeniul public şi pe aria pe care se 
află acest castellum, pământul a fost împărţit ţăranilor şi este cultivat cu porumb, aşa încât nu am 
putut efectua cercetarea programată. 

Ca urmare, am schimbat programul şi am reluat săpăturile în zonă, unde după toate 
probabilităţile se află praetorium. S-a început cercetarea unei suprafeţe de 30 x 7 m, dat fiind că 
numai săpăturile în suprafaţă pot determina urmele zidurilor scoase, de cele mai multe ori, până la 
ultima cărămidă. O monedă bulgărească, emisă în 1870, ar putea fi un indiciu pentru epoca în care 
s-a început spolierea celei mai mari părţi a zidurilor. , 

Cercetarea nu este încheiată, remarcându-se marea cantitate de material arheologic, fibule, 
monede, vârfuri de săgeţi şi două mortaria, unul de granit (crăpată în antichitate şi prins într-o bandă 
de fier şi celălalt din marmoră. Cele două mortaria au fost puse unul într-altul şi aşezate răsturnat, 
cu faţa în jos. 

Cercetarea va continua în campania viitoare, extinzându-se până la zidul de incintă pe latura 
de vest şi pentru a identifica planul construcţiei, care se poate bănui ca fiind destul de complicat. 

166. VÂRGHIŞ, Jud. Covasna; Bartţ,;k Botond, O.J.P.C.N. Constanţa 

Situaţia din teren, îngreunată de săparea unei fundaţii pentru o nouă biserică (în anul 1993), 
care a intersectat atât absida semicirculară romanică cât şi pe cea poligonală gotică târzie, săparea 
gropii pentru stingerea varului care a distrus în mare parte fundaţia turnului clopotniţei din faza 
gotică, cât şi existenţa lângă ruinele bisericii a unei construcţii din lemn, au făcut dificilă cercetarea 
obiectivului de la Vârghiş. S-a trecut la demolarea construcţiei din lemn, după care s-au trasat şi 
executat 14 şanţuri de control şi 7 casete, care au permis decopertarea şi surprinderea fazelor 
romanice, gotice târzii şi a fundaţiei turnului clopotniţei din faza goticului târziu. Prin trasarea şi 
executarea şanţurilor de control, pe latura nordică, pe cea vestică şi sud-vestică din apropierea 
turnului clopotniţei, s-au putut surprinde urmele fundaţiei zidului de incintă ale bisericii din faza 
goticului târziu. Construcţia din lemn din 1841 a fost ridicată pe fundaţia bisericii din faza goticului 
târziu, pe latura ei sudică. 

Biserica de la Vârghiş, în faza romanică, a avut dimensiunile interioare de 12,50 x 4,10 m 
dispunând pe latura sa nordică de o sacristie trapezoidală cu dimensiunile interioare de 2,40 x 3, 10 
m. Absida semicirculară a fost prevăzută cu 4 contraforturi, fiind decopertaţi trei, al patrulea 
înglobat în fundaţia peretelui nordic al bisericii din faza goticului târziu. 

Bisericâ din faza romanică, înspre vest, se prelungeşte (prin fundaţiile descoperite) cu un 
spaţiu de 4,80 x 4, 1 O m, care poate fi considerat fie o prelungire ulterioară a navei, fie fundaţia 
tumµlui clopotniţei din faza iniţială a acesteia. Înclinăm spre această din urmă ipoteză deoarece 
această zonă a fost prevăzută cu 4 contraforturi, din care, au fost _ surprinşi câte unul pe latura sudică 
şi pe cea sud-vestică, ceilalţi 2 probabil au fost înglobaţi în peretele nordic al bisericii din faza 
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goticului târziu, sau, au fost dislocaţi ori folosiţi ca bază pentru contrafortul gotic de pe latura nord
vestică . 

Intrarea în biserica din faza romanică se făcea pe sub turnul clopotniţei. Acest lucru este 
întărit şi de faptul că, în afara intrării vestice a bisericii din faza gotică, la baza pragului din piatră a 
fost depus, cu ocazia demolării primei biserici, un element decorativ din andezit aparţinând unui 
ancadrament de uşă din faza romanică. 

În zona arcului de triumf, au mai fost descoperite încă 21 de monede din secolul XIII, 
precum şi un fragment din vasul ceramic în care au fost depozitate. Astfel, tezaurul monetfil, 
aparţinând lui Rudolf de Habsburg, cuprinde 53 de piese. 

Pentru faza goticului târziu biserica de la Vârghiş, a avut dimensiunile interioare de 23 x 7 
m, dispunând pe latura sa nordică de o sacristie şi un ossarium cu dimensiunile interioare de 5,60 x 
3, 10 m, respectiv 3, 10 x 2,60 x 2,40 m. Sacrista gotică înglobează în perimetrul ei şi pe cea 
romanică, iar încăperea ossarium-ului lipită de sacristie, are o formă trapezoidală. 

Pardoseala sacristiei era din pietre nefinisate, plate ca de altfel şi pardoseala bisericii. În 
interiorul sacristiei s-a descoperit cada de botez din piatră, pentru faza romanică, fiind folosită şi în 
faza gotică drept element de pardoseală. 

Absida poligonală a fost prevăzută la închidere cu 4 contraforturi, iar peretele sudic al 
bisericii cu încă 3 contraforturi, în zona altarului. Laturile nord-vestice, respectiv sud-vestice, au 
fost prevăzute de asemenea, cu contraforturi ( câte unul pe fiecare parte). Cu ocazia cercetărilor fazei 
gotice târzii, s-a descoperit şi platforma din piatră a altarului la 1,30 m de peretele de închidere a 
absidei poligonale, cu dimensiunile de 2, 1 O x 1, 1 O m. Pe laturile vestice şi sudice au fost surprinse 
câte o intrare prevăzută cu prag cioplit din piatră (gresie) de formă trapezoidală. Intrarea de pe latura 
vestică dispunea de un portic, din care s-au păstrat doar fundaţiile şi un registru din pardoseală din 
piatră. Dimensiunile porticului în interior au fost de 3,50 x 2,00 m, iar deschiderea intrărilor:vestică 
.1/1,40 m şi sudică 1,10/1,60 m (s-a avut în vedere deschiderea minimă şi maximă a intrărilor). 

La 4,30 m de peretele vestic al bisericii gotice târzii, s-au descoperit fundaţiile masive ale 
turnului clopotniţei pentru faza avută în vedere, care, în proporţie de 80 %, era în afara zidului de 
incintă. Prin săparea gropii pentru stingerea varului, în anul 1993, o mare parte a fundaţiei acestuia a 
fost distrusă şi excavată în totalitate. În perimetrul absidelor romanice şi gotice au fost descoperite 
numeroase morminte de înhumaţie, marea majoritate fiind răvăşite, probabil, cu ocazia lucrărilor de 
construcţie a bisericii, cele nederanjate având o orientare E-V. Mormintele deranjate, cât şi cele 
asupra cărora nu s-a intervenit, nu conţineau inventar. 

În cadrul bisericii din faza goticului târziu, în apropierea zonei arcului de triumf şi în 
apropierea peretelui vestic, au fost descoperite două monede aparţinând, una din ele, lui Iancu de 
Hunedoara, iar cealaltă, lui M4tei Corvinul, care încadrează această fază de construcţie la sfârşitul 
secolului XV, începutul secolului XVI. Pentru încadrarea în timp a fazei romanice a bisericii de la 
Vârghiş, de un real ajutor este tezaurul monetar de sec. XIII, descoperit în zona arcului de triumf, 
aparţinând lui Rudolf de Habsburg. 

167. VERMEŞ, Jud. BISTRIŢA-NĂSĂUD; Corneliu Gaiu, Gabriela Rădulescu, Muzeul 
judeţean Bistriţa 

Au fost reluate cercetările în vatra satului Vermeş, pe terasa din dreapta văii Lechintei. Au 
fost săpate trei secţiuni paralele cu clădirea căminului cultural şi o alta în grădina din spatele acestei 
construcţii. 

Principalele rezultate ale acestor cercetări au constat în identificarea unor nivele de locuire 
din epoca bronzului (cultura Wietenberg) hallstattului timpuriu, romană, postromană, feudală 

timpurie şi feudală târzie. 
Au fost sesizate urmele unui complex hallstattian al cărui inventar cuprinde ceramica 

grosieră şi fină canelată (oale, strachini cu buza invazată, căni, ceşti cu torţi supraînălţate) şi un 
fragment d(\ seceră din bronz. 

Locuirea daco-romană cuprinde bordeie şi locuinţe de suprafaţă. Au fost prinse în secţiune 
două locuinţe cu podina situată la 1,80 m de actualul nivel de calcare şi alte două locuinţe de 
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suprafaţă construite din lemn. Inventarul cuprinde, în proporţii variabile, vase roşii şi cenuşii lucrate 
la roată şi ceramica lucrată cu mâna (bo~cane, căţui cu o toartă). În nivelul de locuire romană s-a 
găsit şi un cazan de bronz cu o toartă din fier. 

Din nivelul post roman a fost identificată o locuinţă de suprafaţă şi materiale dispersate în 
ultimul nivel de locuire. 

Inventarul ceramic cuprinde vase zgrumţuroase, cenuşii şi negre (oale, căni, strachini, vase 
de provizii), şi în proporţie redusă ceramică fină cu decor lustruit. În S I, la -1,55 m, s-a- găsit un 
mormânt de înhumaţie, orientat VSV-ENE, depus în poziţia chircită, fără inventar. În apropierea 
acestui mormânt, lucrări edilitare au distrus anterior un alt mormânt de înhumaţie, din care s-a 
recuperat un vas cenuşiu-negricios databil în sec. VI. Este de presupus că mormântul descoperit în 
1995 aparţine aceluiaşi orizont. Două locuinţe adâncite în pământ, de formă rectangulară, cu 
cuptoare cotlonite pe una din laturi, au fost dezvelite în secţiunea din spatele frontului stradal. 
Materialul ceramic apărut în aceste complexe se datează în sec. XI - XII. 

O locuinţă feudală, marcată printr-un strat gros de arsură, a oferit un bogat inventar ceramic. 
Apare ceramica de uz comun şi smălţuită (oale, căni, strachini, farfurii) databilă în sec. al XVII-lea. 

168. VINŢU DE JOS, ,,MĂNĂSTIREA DOMINICANĂ ŞI CASTELUL 
MARTINUZZI, Jud. Alba; Adrian Andrei Rusu, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj
Napoca 

În a cincea campanie de cercetări arheologice din perimetrul ruinei castelului, construit de 
către principele Gabriel Bethlen, la Vinţu de Jos, s-au practicat patru secţiuni: S XXI (17 x 2 m); S 
XXII (8 x 2 m); S XXIII (4 x 3,5 m); S XXIV (10 x 2 m). 

Din cadrul complexelor constructive, s-a confirmat pe deplin faptul că, anterior mănăstitii 
dominicane, a fost începută o biserică. spre sfârşitul sec. XIII. Nu a fost descoperită nici o urmă a 
porticului din sudul bisericii mănăstirii. S-a delimitat extensiunea spre S a anexelor de E ale 
mănăstirii. S-a descoperit, de asemenea, zidul median care despărţea cele două şiruri de camere ale 
anexelor. Ultimele compartimentări ale aliniamentului, mai vechi, nu au fost regăsite datorită unor 
intervenţii distructive, târzii. Cronologia zidurilor de S ale mănăstirii, a fost fo!lfl:e bine atestată, 
printr-un grup de monede, regăsite între trei nivele de construcţie-reparaţie (sec. XIV-miji.sec.XV). 
In legătură cu anexele de S ale mănăstirii, cercetările sunt doar începute. O clădire cu lăţimea 
aproximativă de 5,5 ma fost acolo identificată. 

În sec. XVI, anexele mănăstirii au fost utilizate din plin în palatul laic. Cele mai concludente 
urme provin din clădirile anexe de sud. Un lucru, confirmat cu toată certitudinea, este prezenţa unei 
palisade duble, care înconjura spre S vechea mănăstire. În colţul de S-E se conturează chiar şi un 
turn. 

În timpul campaniei din 1995, a fost descoperit un singur mormânt (M58). 
Între piesele de piatră, profilaturile gotice aparţin anexelor mănăstirii (fragmente de 

ancadramente de ferestre, portaluri, console, ogive, un fleron de tabernacol). Piesele renascentiste 
sunt mai neconcludente (două fragmente de ancadramente). 

Materialul arheologic este, ca în fiecare an, foarte bogat. Între piesele de fier, contemporane 
mănăstirii, semnalăm feronerie ornamentală, un lacăt, un pinten încrustat. Între piesele de bronz, 
sunt prezente aplici de carte ori cu alte destinaţii, ,,matca" unui sigiliu, un ac cu cap ornamental. S
au descoperit ace de os, sticlărie de construcţie, pahare cu „stropi", fragmente de flacoane şi pahare 
importate (sec.XVI). Ceramica de construcţie, este ilustrată prin cărămizi pavimentale, hexagonale, 
olane, ţigle romane. Printre cahle apar reprezentări religioase, din care Sf.Gheorghe este uşor de 
recunoscut. Pentru secolul XVI s-a stabilit cu certitudine originea majoritar sibiană a pieselor 
(vultur bicefal, grifon cu scut heraldic, motive florale). În ceramica de uz comun s-au făcut, de 
asemenea, constatări importante, legate de ceramica fină, de producţie urbană, aparţinătoare sec. 
XN-XV. În şirul monedelor, alături de o piesă bătută de regele Bela al IV-lea (1235-1270), au 
apărut 10 piese din sec. XIV şi câteva din sec. XVI-XVIII. 
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169. VITĂNEŞTI, ,,MĂGURICE", Corn. Puricani, Jud. Teleorman; Radian-Romus 
Andreescu, M. I. N. R.; Cătălin Borţun, Cristi Mirea, Muzeul Judeţean Teleorman 

Au continuat cercetările în sectorul X al tell-ului, prin deschiderea a două noi suprafeţe, H-L 
(10 x 10 m), şi A-G (10 x 14 m), separate de martori stratigrafici de 0,25 m lăţime. În paralel cu 
acestea, a continuat cercetarea locuinţei Ll/1993, aflată în suprafaţa M-R, locttinţă distrusă în urma 
unui puternic incendiu, şi deranjată parţial de intervenţii modeme. 

Dimensiunile locuinţei sunt de aproximativ 4 x 4 m. Nu au fost identificate gropi de pari, în 
schimb, în partea de sud-est a locuinţei au fost descoperite resturile carbonizate a două bârne, 
dispuse cumva în unghi drept, una din ele, având şi o gaură, probabil pentru îmbinare. Pe latura de 
nord a fost descoperită o vatră cu gardină masivă, şi în apropierea ei, o alta, se pare exterioară 
locuinţei, ambele distruse în mare parte de gropi modeme. În suprafaţa H-L au fost degajate 
resturile unei locuinţe arsă pe o porţiune relativ restrânsă, restul chirpiciului, nears, prezentându-se 
sub forma unei mase compacte de culoare albicioasă. În suprafaţa A - G, aflată spre marginea estică 
a aşezării, au apărut resturile unei alte locuinţe, sub forma unor mici mase de chirpic nears având 
aceeaşi culoare albicioasă. Ambele locuinţe urmează a fi cercetate în întregime în campaniile 
viitoare. Cercetările întreprinse anul aceste au dus la descoperirea unui bogat inventar arheologic. 

Materialul ceramîc, în cantitate mare şi diversificat tipologic, este aproape în întregime 
fragmentar, şi cuprinde ca forme, strachini, castroane, vase bitronconice etc. Ca decor, predomină 
decorul incizat, şiruri de împunsături, crestături, decorul în „paranteze",barbotina. Decorul pictat cu 
alb, roşu sau cu grafit este mai rar. Uneltele de silex (gratoare, lame, vârfuri de săgeţi) şi de os-corn 
(străpungătoare, dăltiţe, săpăligi, mânere, vârfuri de săgeţi) sunt prezentate în toate suprafeţele în 
număr relativ mare. Au fost descoperite două ace, o dăltiţă şi un cârlig de undiţă, toate din cupru. 
Plastica antropomorfă şi zoomorfă este bine reprezentată prin descoperirea a peste 40 de piese. 
Printre ele, două fragmente de vase antropomorfe şi un alt fragment dintr-un vas ,de mari dimensiuni 
cu o figurină feminină aplicată. 

Descoperirile se încadrează în faza târzie, B 1, a culturii Gumelniţa. 

CERCETAREA MAGNETOMETRICĂ. Gina Manea, Mihaela Ghiţă, Institutul Geologic 
al României 

În vederea aplicării unei strategii de cercetare mai eficientă pentru campaniile viitoare, au 
fost efectuate cercetări magnetometrice pe toată suprafaţa tell-ului. În funcţie şi de rezultatele 
acestora vor fi deschise noi suprafeţe care să contureze, atât primul nivel de locuire, cât şi profilul 
stratigrafic al aşezării. 

STUDIUL MATERIALULUI OSTEOLOGIC - MAMIFERE. Adrian Bălăşescu, 

Universitatea Bucureşti. 
Studiul a stabilit structura şi repartiţia specifică a resturilor osteologice. Numărul mare de 

resturi faunistice analizate (peste 2500), ne-a permis să tragem unele concluzii privind economia 
alimentară a comunităţii gumelniţene. 

170. VITĂNEŞTII DE SUB MĂGURĂ, Jud. Vrancea; Aurora-Emilia Apostu, Complexul 
muzeal judeţean Vrancea Focşani _,-- -

În urma unor cercetări de suprafaţă efectuate între anii 1992-1994, pe malul râului Putna, în 
localitatea Vităneştii de sub Măgură, am descoperit un număr de 13 piese litice, respectiv 11 bucăţi, 
printre care grattoire, lame, lamele, aşchii masive, nuclee, etc., aparţinând Gravettianului (studiul 
efectuat de către dr. Alexandru Păunescu de la Institutul de arheologie Bucureşti). O nouă cercetare 
(Al. Păunescu şi A. Apostu) a dus la descoperirea unui alt număr de piese litice, pe aceeaşi terasă a 
râului, în acelaşi loc, piese formate în marea lor majoritate din gresie, silex zis de Prut, obsidian, 
radiolarit, şist, silex translucid, etc. S-a efectuat un sondaj arheologic, în punctul „La Coasta 
Lacului", situat, la cca. 600 m sud de biserica din localitate, ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril", 
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pe terasa mijlocie, de pe partea dreaptă a râului Putna, altitudinea relativă a terasei fiind de cca. 20 -
22m. În solul răscolit de lucrările agricole, erodat de către ape, datorită pantei destul de line a 
terasei , s-au descoperit obiecte litice aparţinând Gravettianului. 

Nivelul de locuire Gravettiană are o grosime cuprinsă între cca. 20 - 30 cm şi se situează 
stratigrafic, la limita inferioară a loessului gălbui-cenuşiu, şi în partea superioară a solului brun
roşcat îhchis . Un număr de câteva piese au fost găsite şi în depunerea III de culoare brun-roşcat 
deschis. Sub adâncimea de 0,50 m nu a mai apărut nici o piesă; ambele secţiuni (S I şi S II) fiind 
sondate în pătratele 10 a şi 10 b, până la adâncimea de 2,00 m (S I) şi 2, 10 m în S II. Au fost găsite 
piese litice şi cu ocazia ce'rcetărilor de suprafaţă, în depunerea de loess cenuşiu, răscolit de lucrările 
agricole. Inventarul litic, în general microlitic, constă din grattoire simple (unul dublu) pe aşchie 
retuşată, lamelă a dos, lamele simple, nuclee prismatice, aşchii simple, spărturi, etc. 

Materia primă este destul de variată şi constă din silex de bună calitate, zis de Prut, care a 
căpătat o patină în general alb-albăstruie, marnă gălbuie, radiolarit, gresie silicioasă şi glauconit, şist 
negru , silex translucid brun; (în urma unor analiza microscopice se vor determina cu exactitate 
mineralele ş i rocile din care sunt constituite). 

Este o locuire relativ săracă. cel puţin în zona cercetată . Pe o suprafaţă de 20 m2, nu s-au 
găsit alte resturi de locuire. cum ar fi vetre de foc , cărbuni, resturi osoase (faunistice), floră, etc; 
totuş i prin poziţia sa stratigrafică. prin tipologia şi dimensiunile sale, este o locuire gravettiană, 
aparţinând unei etape evoluate a gravettianului, probabil finală. Geologic, probabil, ne aflăm spre 
sfârşitul W2-3 şi W3, dacă se ia în considerare că depunerea brun-roşcată închisă, ar fi fost depusă 
în interstadiul W2-3. Totuşi. ultima depunere, răscolită de lucrările agricole, ar aparţine ultimului 
stadiu W3. S-au luat probe de sol. S-au mai găsit în solul răscolit de plug (loessul de suprafaţă) şi 
câteva fragmente ceramice din etapele bronzului şi dacice. Industria litică de la Vităneştii de sub 
Măgură prezintă strânse similitudini tehnico-tipologice, cu cele din Moldova, cum ar fi cele 
aparţinând nivelului V. de la Ceahlău-Dârţu. nivelului V, de la Podiş-Ceahlău, cu cele din nivelul 
VI , de la Bistricioara-Lutărie . precum şi cu cele din S-E Moldovei, de la Puricani:..Poarta Bârzarului 
ş i Măluşteni IV Stejarul lui Filiuţă . 

171 . VLĂDICEASCA. Tfmcăbeşti, Corn . Snagov. Jud. SAi; Vasilica Sandu, Fănica Miu, 
MIAMB 

Staţiunea Vlădiccasca. situată pe malul sudic al lacului Snagov, imediat la vest de şoseaua 
Bucureşti-Ploieşti. ocupă un martor de eroziune cu aspect de mamelon, având panta abruptă spre 
nord , către lac şi mai domoală spre est şi vest unde două văi afluente ale Snagovului îl delimitează 
de restul terasei. Descoperită perieghetic în anul 1986. colţul ei nord-estic a fost distrus în trecut 
prin excavarea pământului până la baza terasei cu diferite ocazii: construirea şi apoi lărgirea şoselei 
Bucureşti-Ploieşti, amplasarea unei staţii de pompare, ultima deteriorare de mai mari proporţii 
declanşându-se, fără aviz. în anul 1994, pentru amenajarea căilor de acces şi anexelor unei 
benzinării moderne. În profilele de excavaţie, depistate întâmplător, s-au observat două bordeie şi 
mai multe gropi menajere, unele de formă tronconică. Săpătura cu caracter de sondaj a propus 
precizarea stratigrafiei aşezărilor succesive semnalate anterior, caracterul şi densitatea complexelor 
închise. 

Cele patru complexe închise interceptate (Pl.I) aparţin toate orizontului Ipoteşti-Ciurel 

Cândesti , fiind un indiciu că vatra acestei aşezări se află către nord-estul staţiunii . În săpătură s-au 
mai găsit materiale puţine datând din secolele li - I a.Chr, X p.Chr., epocile feudală şi modernă. 

Vatra în aer liber (V l) a fost distrusă din vechime; din crusta pietrificată, groasă de I cm, s
a păstrat o mică porţiune spre sud-vest. În restul suprafeţei s-a găsit numai baza acesteia, din pământ 
ars la roşu, aflată la 3-4 cm sub nivelul originar. 

Bordeiul nr. I a avut două faze de funcţionare. În faza mai veche (B la) groapa rectangulară 
şi mai puţin adâncă, era de dimensiuni mai mari şi prezenta pe latura nord-vestică o treaptă care ar/i 
putut servi de acces în locuinţă. Nu s-au observat gropi de stâlpi şi nici vreo amenaj~e a podelei. In 
faza mai nouă (B I b ), groapa, înscrisă în prima, este mai mică şi mai adâncă. In colţuri şi pe 
mijlocul laturilor s-au depistat urmele stâlpilor de susţinere, implantaţi cu aproximativ 1/3 din 
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diametrul lor în pereţii gropii bordeiului. Urmele nu coborau sub nivelul podelei, de asemenea, 
neamenajată, stâlpii fiind probabil fixaţi în tălpi de lemn dispuse de-a lungul pereţilor. Din păcate 
colţul estic al ambelor locuinţe a fost distrus de o groapă contemporană. Din cuptorul B 1 b a scăpat 
o mică parte din peretele şi martorul de pământ cruţat dinspre vest. 

· !nălţimea de numai 10 cm a martorului de pământ cruţat arată că nu s-a folosit cuptorul 
locuinţei B la, ci s-a amenajat altul. Bordeiul nr.2 (B 2) este o locuinţă de formă rectangulară, 
parţial adâncită în pământul castaniu. Nu a avut podeaua amenajată şi nici gropi de stâlpi. Cuptorul 
a fost construit spre colţul nord-estic prin scobire într-un bloc de pământ cruţat, la 0,50 m distanţă 
de pereţii locuinţei. Deteriorându-i-se peretele din spate, a fost reparat prin adăugarea unui nou 
perete spre interior, la 5 cm distanţă de cel vechi. In spaţiul dintre cei doi pereţi au fost găsite 
fragmente de borcane şi de vălătuci, căzute acolo la deteriorarea peretelui iniţial şi neevacuate când 
s-a făcut reparaţia. Vatra a fost şi ea stricată în timpul utilizării, crusta pietrificată păstrându-se 
numai pe jumătate din suprafaţa ei. Pe suprafaţa crustei s-au observat două urme de lemn sau de 
vălătuci, care s-au imprimat când pământul era încă crud. Cuptorul era plin, pe o înălţime de 0,30 m, 
cu vălătuci, pietre, fragmente de tăvi şi de borcane. Groapa menajeră (Gr.1 ), ovală în plan (D = 1,50 
x 1,20 m), cu fundul albiat şi puţin adâncă (0,50 m) a apărut pe centrul S I la 4,75 m sud de B 2. 

În umplutura complexelor sunt de remarcat: câţiva vălătuci discoidali şi alţii care prezentau 
o bifurcaţie la unul sau la ambele capete; un fragment dintr-o lingură de lut; zgură de fier; două 
fragmente de cuţite din fier; veriga unui cercel din bronz; două jumătăţi de la fusaiole bi tronconice 
din lut, una din ele fiind decorată cu două striuri; o piesă plată, dreptunghiulară, din lut ars la 
cărămiziu, având pe una din feţe două impresiuni rotunde pentru cifra doi de la jocul „Domino", 
găsită pe podeaua B 1 b, precum şi un mic fragment dinspre gâtul unui borcan lucrat cu mâna, pe 
care se păstrează două mulaje făcute în pasta crudă cu un cercel de tip romano-bizantin. 

Fragmentele ceramice parţial întregibile provin de la borcane. Cele modelate cu mâna au în 
pastă nisip, pietricele şi numai la câteva descoperite în B 2 se întâlnesc şi cioburile pisate. În schimb 
la borcanele modelate la roată predomină nisipul în pastă şi, mai rar, nisipul în pietricele. Pereţii 
sunt în general subţiri şi este frecventă buza orizontală, mai mul sau mai puţin lată. Decorul constă 
din două-trei striuri, dispuse adesea în registre. Culoarea vaselor este cărămizie sau maronie. 

S-au găsit puţine fragmente de la vase romano-bizantine. Tipologia ceramicii ne determină 
să încadrăm, deocamdată, aceste complexe la sfârşitul secolului V şi în prima jumătate a secolului 
YI. Săpăturile de la Vlădiceasca au scos la iveală încă o aşezare aparţinând populaţiei romanice într
o zonă a Câmpiei Vlăsiei, mai puţin cercetată până acum. 

172. ZAU DE CÂMPIE, Jud. Mureş; Valeriu Lazăr, Institutul de Cercetări Socio-Umane 
Târgu Mureş 

Au continuat săpăturile în aşezarea Turdaş din punctul „La Grădinită" de la Zau de Câmpie. 
Reluarea săpăturilor (investigaţii mai vechi 1977, 1980, 1982) s-a impus prin importanţa aşezării în 
sprijinirea înţelegerii mai depline a fazei târzii a culturii Turdaş. 

S-au deschis 3 secţiuni noi: S I de 10 x 1,5 m (ulterior prelungită cu 2 m) cu orientare E-V, 
la circa 1,5 m de S 1/1982, paralelă cu aceasta; S II de aceeaşi dimensiune, perpendiculară faţă de S 
I, în marginea grădiniţei, paralelă cu strada din dosul clădirii; S III în grădina din faţa clădirii, la 
7 ,80 m faţă de aceasta, de aceeaşi orientare şi dimensiune ca şi S I. 

Toate secţiunile deschise şi săpate au confirmat stratigrafia şi depunerile sesizate de 
săpăturile anterioare (1982), aducând însă şi precizări de detaliu sau nuanţări noi. Peste stratul steril, 
constituit din pietriş şi nisip galben, în două secţiuni (I, III), în nivelul cel mai vechi de depunere, cu 
pământ de culoare neagră, nivel a cărui grosime variază între 2,75 - 4,65 m, săpăturile au secţionat 
câte o locuinţă. Pe platforma locuinţelor a fost descoperit un bogat şi variat inventar, în care 
preponderenţa o are ceramica, aparţinând a două specii distincte, sub aspectul compoziţiei pastei şi a 
tehnicii de prelucrare: fină şi grosieră, decorată, în proporţie aproape egală prin incizie şi pictură. 

· Fragmentele ceramice se înscriu în forme ca: străchini, castroane, cupe cu picior, vase de provizii 
etc. Alături de ceramică au fost descoperite şi obiecte din silex, os, lut ars, piatră. Din silex-aşchii, 
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lame, gratoare; din piatră-frecători. dălţi. topoare, râşniţe. sule. străpungătoare etc. Sub nivelul unei 
locuinţe (S I) a fost decopertată o groapă de provizii. care avea inventar similar celor din locuinţe. 

Ceramica din secţiunile săpate (încă în studiu) încadrează aşezarea în faza târzie a culturii 
Turdaş (grupa lclod. faza m. peste aşezare adâugându-se alte nivele de locuire (q:poca bronzului. 
Hallstatt) ale căror urme au fost scoase la lumină (fragmente ceraillice) prin săpăturile efectuate. 

173. ZECE ÎNTREBĂRI PENTRU ARHEOLOGII MEDIEVIŞTI: Tereza Sinigalia. 
Institutul de Istoria Artei „George Oprescu". Bucureşti 

Problemele ridicate de titlul de mai sus s-au născut din îndelungatul şi obligatoriul recurs al 
cercetătorului arhitecturii medievale din România la rezultatele oferite de arheologie. Com.unicarea 
nu este un rechizitoriu. ci mai curând o propunere izvorâtă din nevoia interdisciplinarităţii. istoricul 
de artă medievist fiind primul care beneficiază. atunci când studiază arhitectura. de rezultatele 
arheologului. În acest fel. se propun. domenial şi punctual. câteva teme de interes comun şi poate 
chiar unele direcţii ale strategiei cercetării. 
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(1) ADAMCLISI ''TROPAEUM TRAIANI"" TURNUL NR. 4 
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(2) ALBA IULIA ,,LIMBA BOROANE" 
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(2) ALBA IULIA ,,LUMEA NOUĂ" 
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(i2) BORDEŞTI, BISERICA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI" 
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(15) BORŞENI. CERAMICĂ DIN SEC. II - III (1 - 3) ŞI DIN SEC VI 
VIII (4 - 10). 1,2(L5); 3(G.2); 4(L7); 5 - 7 (L8); 8(Lg); 9, 10(L6) 
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(16) BRAD, OBIECTE DESCOPERITE ÎN CAMPANIA 1995 
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(18) BRĂILA, ,,SF. ARHANGHEL MIHAIL" 
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(19) BUCU, ,,POCHINA" 
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(24) BUZĂU - VATRA ISTORICĂ A ORAŞULUI 
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(28) CĂLAN BĂI „AQUAE" 
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(29) CĂSCIOARELE „D'AIA PARTE" 
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(29) CĂSCIOARELE „D' AIA PARTE" 
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(32) CÂRCEA „VIADUCT" 
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CLADOV.A .. ~VJ., CAJ.UE.ltEI 
Plan do situaţie (slplturilo la nivt:!ul anului l 99S) 
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( 40) CLADOV A - DEALUL CARIEREI 
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(43) COSĂUŢI, R. MOLDOVA 
1. Plachetă de grsie rulată cu ornament incizat - Niv. 7 
2. Plachetă de grsie rulată cu ornament incizat - Niv. 2 
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(45) DAVIDENI. Vas lucrat cu mâna (1), fibulă digitată (2), fusait>le (3, 10), 
fragment de brăţară (5), înpungător din os (6), cuţit din fier (7), gravoar din fier . 

(8), verigă din os (9), ac din os (11); . l, 6-8,l l(L69); 2C½9); 3, 9(L68); 5(L67); 

10(L66) 
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(47) DRĂGĂNEŞTI „CORBOAICA". S VI, L1 'şi ( 2 
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(52) FELDIOARA (MARIENBURG) - FORTIFICAŢIA 
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(57) GĂTAIA- V ALEA BEGULUI. Planul general al aşezării 
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(57) GĂTAIA - V ALEA BEGULUI. Complexe descoperite în campania 1995 

160 

https://biblioteca-digitala.ro



7 

r 
j 

I 
I 

I 
l 
p 

5 

8 

:, 

' ' 

. '' "~f .. ~::. 
' ' ' ~~!!.. 

!,: .;:• • 

" ◄ ...__. 

\ /\} J 
f ..... _-.,.,-------' 

FIG. 2 

I 

I 

(58) GÂRLA MARE 

',, 

' I 
\ 

https://biblioteca-digitala.ro



2~···-:-·,-. .. ; •~., . 
... · . . 
,, 

LJ 

/>· ' .. : ,· .. ··, .. · .. 8P'lD 
'f .. - . . . . . . . 

.J~i V ;>Jr· .. · .·. ·•· . 

·~ · ···· 
. , ,~- ,, 
',(' ·_· 

. ~ ., ' . 

-''>>- ~·-.. . ,,, 
~;. . · . < .. ,•' . 
, . _-, ·• . ~:~~ . ,. 

(58) GÂRLA MARE 
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(60) GHERĂSENI 
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(62) GIURGIU ,,MALU ROŞU" 
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(63) GLIGOREŞTI 

165 

l Şc:nlierut orti.ologic 
GLIOOREŞTI 

https://biblioteca-digitala.ro



(65) GRĂDIŞTEA. 1-17 Piese din Bordeiul nr. 17 
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(68) HÂRŞOVA- CETATEA ROMANĂ 
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(72) IENISALA (ENISAL A)-CETATEA 
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.......... , .... . 1, 

(76) ÎNSURĂŢEI. 1-2, 5-8 Cultura Gumelniţa; 3-4 Cultura Cernavodă I; 
9-10 La Tene (sec. IV-III a.Chr.); 9 Amforă grecească; 10 Borcan getic 
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(77) JUPA-TIBISCUM- ORAŞUL ROMAN 
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(82) LEONTINEŞTI „PODIŞ" 
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(95) NICOLAE BĂLCESCU - piese litice aurignaciene 
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(99) ORĂŞTIE „DEALUL PENILOR", punct X2 
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c. 

B. 

Biserica din Orheiul Vechi 

A. Planul cu săpăturile arheologice din a.a.1994-1995. 
B. Reconstrucţia aspectului exterior. 
C. Secţiune axonometrică. 

(100) ORHEIUL VECHI, R. MOLDOVA - BISERICA 
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(104) PETROŞNIŢ A 

175 

https://biblioteca-digitala.ro



c: IX 

""tf__~,~ . ........:..~,_;_~~~~~,+=, ~~,~~,J~ .. VTIT~ •• :r.\ "'•: .. ,. :. ~ ~ .• 
C: ZI CITI ex "' .t.-.iil '·- ; "V 

B 

MANASTlREA PROBOlA 
interior b i serică, 199L.-1995 

o. " 
iw.,; ...... - · ....,I 
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(115) RĂCĂCIUNI 
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181 

https://biblioteca-digitala.ro



J 
J 

I I 

i .. ! 
~ Q ..... 

Q 
' ] . 

o 

TI 

6 

o 

o 5 10 

(127) SĂBĂUANI ,,LA IZVOARE" 

182 

https://biblioteca-digitala.ro



~ 
'"IDI 
IQJ: 

lat 

. . 

. LJ VENI, ... , ... A f •• i- ffft 

- .,_ii nh#fltl 

~lltllflhu __,.,_, ._,., III $ ... V-l!JII $ , 

.. l ,__. 

.......... -..... """'"' .,.,, -__________ ,. 

(129) LIVENI ,,SĂRĂTURI" 

183 

https://biblioteca-digitala.ro



s.t-~ (jud.4nA) 
Sector Si, S...,. i 
,, t J .. J ...•. , .. ,,.. 

o 
0t>o o , 

(J 

• 

Mar, 19 1996 01:45PM P07 

...,. 
a ' 
- : 

. , 

• 

·.■: ~•....-.-· ■) '2J·•-••t1111'l'l!P • • ¾. ~,--- (il ...... , .... 
8 ·.._....,..._ •. fil ....._.1 rur,,,i, fi] A-,t _lll ,.,, .,......__. 

(130) SĂV ÂRŞIN 

184 

https://biblioteca-digitala.ro



--------o 
S1 

O SO 100 150 . 200 250• 
l.auw1I I " f I I 

(134) SIBIŞENI ,,DEASUPRA SATULUI" 

185 

https://biblioteca-digitala.ro



..... . ............. "" . ;.·:."':'[, 

(136) SIGHIŞOARA - ALBEŞTI. Ceramică din sec. IX - X 

186 

https://biblioteca-digitala.ro



. r .. • 
' 
' • I 

I 

(137) SILIŞTEA „CONAC". 1 - 8 Cultura Boian - Giuleşti; 9 - 14 Hallstatt 
timpuriu 

187 

https://biblioteca-digitala.ro



(138) SIRET, ZONA BISERICII „SFÂNTA TREIME". 
Obiecte din fier (1 - 10, 12 - 14); din piatră (11). Sec. XIV - XV, descoperite în 

locuinţele 20 (1 - 6, 11 - 13), 18 (7 - 10, 14) 
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+ Puncte arheologice 

(D A1oziri Turda, 

A. Harta comunti Zau de Câmpie 
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B. Zau de c&mpiQ•,,Lo Gră.diniţă".Pt&nulsc\plturilo.r(111i). 
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