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1. ALBA IULIA, Jud. Alba 

I. CASTRUL, Vasile Moga, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia; Matei Drâmbărean, Universitatea "1 
Decembrie 1918", Alba Iulia 

Au continuat săpăturile arheologice în castrul legiunii XIII Gemina de la Apulum, obiectivul urmărit, în 
această campanie constituindu-l degajarea celui de-al doilea turn (de est) al porţii de pe latura de sud a 
fortificaţiei antice - porta principalis dextra. 

Aşa cum am avut prilejul să arătăm (vezi Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 1995, Brăila, 
p. 2-3) terenul pe care se găseşte poarta romană este singurul spaţiu neocupat astăzi în cetatea Alba Iulia 
unde investigaţiile pot să ofere şansa conservării in situ a unui edificiu antic, relativ bine păstrat în decursul 
secolelor. Turnul de est al porţii, având aceeaşi formă patrulateră (dimensiuni interioare 2,80 x 2,80 m) 
este mai slab conservat decât pandantul său vestic, pe întreaga lui suprafaţă constatându-se intervenţii în 
epoca feudală şi modernă, când aici a funcţionat, între altele, monetăria oraşului Alba Iulia. 

Grosimea laturilor este variabilă, cuprinsă intre 1,98 m (latura dinspre pilonul median al intrării) şi 
1,65 m. (latura de nord, unde s-a surprins intrarea în edificiul propriu-zis). Pe una din laturi (est) blocurile 
executate în tehnica opus quadratum se păstrează şi acum în elevaţie de 1,55 m, în vreme ce pe laturile 
opuse (vest şi nord) se mai păstrează doar patul de aşteptare (aici blocurile din elevaţie au fost dislocate 
după epoca romană). Nivelul de călcare în turn, aşezat pe un suport din opus signium, deasupra agger-ului 
fazei de pământ, constă din blocuri şi "plăci" de calcar de formă patrulateră (surprinse la adâncimea de 3, 15 
m). Intervenţiile ulterioare nu ne-au permis nici aici recuperarea unui inventar, asemănător celui îndeobşte 
păstrat în turnurile de flancare ale castrelor romane din Imperiu, în general, şi din Dacia în special. Au fost 
recuperate fragmente ceramice tipice olăriei romane provinciale, antefixe cu reprezentarea unor măşti 
umane (ce se adaugă unui antefix pe care figurează un leu, interpretat de noi ca signum al legiunii cu sediul 
la Apulum), piese miniaturale din bronz, din care se detaşează o prinzătoare de teacă din bronz, cu analogii 
în inventarul pieselor de echipament militar din provincie etc. 

Pe baza descoperirilor numismatice (monede din bronz de la Traian) credem că întregul complex a 
fost ridicat în piatră în a doua jumătate a secolului al II-iea p. Chr., corespunzător domniei împăratului P. 
Aelius Hadrianus. 

li. STR. MUNTENIEI (SEDIUL GUVERNATORULUI CONSULAR AL CELOR TREI DACII). Viorica 
Rusu Bolindeţ, M.N.I.T. Cluj Napoca 

Cercetări arheologice preliminare s-au efectuat în acest sit în anii 1992-1994. Scopul lor l-a 
reprezentat cunoaşterea stratigrafiei şi dezvelirea elementelor de construcţie aparţinătoare fazelor timpurii 
de locuire ale complexului, cele mai târzii fiind distruse prin excavarea în vederea construirii unui bloc de 
locuinţe. Din anul 1996 au debutat săpăturile arheologice cu caracter sistematic în porţiunea de teren 
rămasă neexcavată. Deocamdată, datorită fondurilor limitate, a fost săpată o singură secţiune de 1 O x 2 m. 
Ea a fost orientată N-S, fiind amplasată la 6,40 m de groapa excavată, perpendiculară pe latura de sud a 
acesteia din urmă. S-a constatat faptul că locuirea romană este prezentă aici numai în ultima fază (secolul al 
III-iea), sediul guvernatorului extinzându-se spre sud în această perioadă. Camerele construite atunci au fost 
amplasate direct pe un nivel de locuire preistorică, din epoca bronzului. Această situaţie este diferită de cea 
constatată de noi în cercetările preliminare efectuate anterior, când avem o suprapunere a construcţiilor 
romane, realizate în etape diferite, începând cu domnia împăratului Hadrian. În secţiunea S X, săpată în 
campania 1996, a fost dezvelit colţul unei încăperi, orientate E-V, şi un alt zid al unei camere direcţionate 
spre vest. În colţul nordic al secţiunii, la adâncimea de -2,90 m, au fost descoperite două canale pentru 
evacuarea apei, amplasate perpendicular unul pe celălalt, construite din cărămizi care purtau ştampila 
Legiunii a XIII-a Gemina şi antroponime. Din stratul roman provin multe fragmente ceramice, între care 
materialul tegular ştampilat şi neştampilat este predominant. De menţionat este faptul că, printre cărămizile 
şi olanele ştampilate, se află multe exemplare care poartă sigla trupelor speciale însărcinate cu paza 
guvernatorului (pedites singulares şi numerus singularium). Acest lucru confirmă, dacă mai era nevoie, 
caracterul oficial al oficiului. Au mai fost găsite fragmente de sticlă şi de obiecte de bronz, însă nici o 
monedă. Anterior locuirii romane, a existat o locuire de epoca fierului (Hallstatt târzie Latene timpuriu). 
Profilul vestic al secţiunii şi un zid roman au secţionat un bordei din această perioadă, unde au fost 
descoperite fusaiole şi fragmente ceramice. De asemenea, pe cealaltă latură a lui S X, traseul colţului 
încăperii romane a suprapus aproape total un alt bordei preistoric din aceeaşi perioadă. Locuirea romană a 
fost parţial afectată de construirea unor locuinţe prefeudale, care s-au "cuibărit" între sau s-au aşezat pe 
zidurile romane. Locuirea de sec. VIII-IX atestată şi în cercetările anterioare, a lăsat ca urme, pe lângă 
bordeiele menţionate, un material ceramic numeros. 
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III. STR. BRÂNDUŞA, Radu Ciobanu, Nicolae Rodean, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

Au fost efectuate o serie de sondaje arheologice pentru eliberarea de sarcină istorică a terenului 
situat pe str. Brânduşa din Alba Iulia. Terenul cercetat cuprinde o suprafaţă de aproximativ 50 x 23 m şi se 
situează în extremitatea vestică a oraşului roman, ale cărui vestigii au fost puse deja în lumină în zona 
Dealului Furcilor din Alba Iulia. Ceea ce aduce nou cercetarea de faţă este faptul că până acum nu se 
bănuia existenţa unor urme de locuire romană în acest perimetru, aflat la o distanţă de aproximativ 300 m de 
zona Dealului Furcilor. Sondajele arheologice au cuprins o serie de 18 suprafeţe de 1,60 x 1 ,90 x 1 m, 
dispuse paralel pe direcţia NV - SE, şi 3 secţiuni de control, din care două de 10,20 x 0,60 x 1 m şi una 
dispusă pe întreaga lungime a suprafeţei de construcţie, de 47 x 1 x 1 m. În acest fel au fost puse în 
evidenţă urmele a cel puţin trei locuinţe de epocă romană şi axul unui drum interior al vechiului oraş. Din 
păcate, zidurile nu mai păstrau în elevaţie decât o singură asiză, restul fiind distrus în cea mai mare măsură. 
Ca piese de inventar am putut recupera o serie de fragmente ceramice de la vase de uz comun, două 
monede, fragmente de cărămizi ştampilate, un fragment de relief cu reprezentarea cavalerului trac, toate 
acestea plasându-se, sub raport cronologic, în prima jumătate a sec. al III-iea p. Chr. 

IV. STR. BIBLIOTECII NR.9, Nicolae Rodean, Radu Ciobanu, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

Au fost efectuate săpături arheologice de salvare pentru descărcare de sarcină istorică a terenului 
situat pe str. Bibliotecii nr. 9 din Alba Iulia aparţinând Inspectoratului Judeţean Şcolar Alba. În acest 
perimetru urmează a fi construit tocalul Grupului Şcolar de Industrie Uşoară. Pe amplasamentul viitoarei 
construcţii s-au deschis două secţiuni S1 35 x 4 x 2,5 şi S2 1 O x 4 x 2,5 m. Secţiunile au fost trasate cu 
scopul de a verifica situaţia stratigrafică a terenului din punct de vedere arheologic. În acest perimetru erau 
atestate documentar în perioada medievală şi modernă diferite construcţii şi anexe ale acestora, dar era 
presupusă şi existenţa unor clădiri aparţinând castrului roman. În prima secţiune S1 s-au evidenţiat 
următoarele complexe arheologice moderne: o clădire din secolul XVIII-XIX cu două amenajări succesive, un 
bordei suprapus de o locuinţă cu ziduri de cărămidă datată sec. XII-XVIII. Stratul modern are o grosime de 
0,80 - 1,20 m. Stratul de cultură medievală se prezintă sub forma a două nivele: unul de culoare cenuşie, 
având o grosime de 0,60 - 0,70 m şi corespunde sec. XV-XVII, altul de culoare cafenie având o grosime de 
0,60 - 0,80 m şi corespunde sec. XIII-XV. Sub acest strat s-a surprins existenţa unui complex arheologic 
(probabil un turn-locuinţă)construit din material spoliat din zidurile castrului roman. Sub stratul de cultură 
medievală am remarcat prezenţa unui strat de umplutură alcătuit din tegule romane sfărâmate. La 
adâncimea de -2,60 m apare un zid roman surprins parţial în două puncte ale secţiunii. Acest zid are o 
lungime de aproximativ 21 m. În cea de-a doua secţiune S2 (10 x 4 x 2,50) s-a pus în evidenţă existenţa 
unei construcţii moderne, cu două faze de amenajare (în capătul sudic al secţiunii); şi a unei gropi umplute 
cu piatră de carieră. În această secţiune nu s-a atins nivelul de locuire roman. Ambele secţiuni S 1-S2 sunt 
săpate parţial. 

V. "LUMEA NOUĂ", Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia, Centrul de Cercetări Pre şi 
Protoistorice 

În staţiunea de la Alba Iulia - "Lumea Nouă", situată în dreapta Mureşului, aproximativ vis-a-vis de 
aşezarea de la Limba, au fost continuate săpăturile din anii anteriori. Sondajele au fost practicate în acest an 
în aşa numită "Zona A", din partea de NV a aşezării. Au fost trasate două secţiuni (S VIII şi S IX) de câte 1 O 
x 1,50 m, orientate aproximativ pe direcţia E-V. S-a urmărit întinderea locuirii în această zonă şi, implicit, 
lămurirea raporturilor dintre zonele A şi B ale staţiunii. Grosimea stratului de cultură s-a dovedit a fi şi aici 
variabilă, înscriindu-se între adâncimile de 0,40 - 3, 1 O m. În cuprinsul acestuia au putut fi desluşite locuiri 
succesive, în bordeie şi locuinţe de suprafaţă, aparţinând culturii Petreşti, suprapuse de o intensă locuire 
romană. 

Lămurirea problemelor legate de locul şi rolul acestei staţiuni în dezvoltarea şi succesiunea culturilor 
neo-eneolitice din zona aflată în atenţia noastră este deosebit de importantă, fapt ce impune continuarea 
săpăturilor în anii următori. 

VI. LIMBA - "ŞESUL ORZII", Iuliu Paul, Marius Ciută, Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba-Iulia. 
Centrul de Cercetări Pre şi Protoistorice 

Săpăturile efectuate în întinsa staţiune de la Limba au abordat, în acest an, zona cunoscută sub 
toponimul de "Şesul Orzii". Pentru a urmări extensiunea aşezării în această zonă, au fost excavate trei 
suprafeţe de câte 6 x 6 m, încadrate în caroiajul stabilit anterior, totalizând 108 m.p., cu o adâncime de 1,50 
m. În cuprinsul primelor două suprafeţe (S IV şi S V) au fost surprinse şi dezvelite două locuinţe de 
suprafaţă, suprapunând, parţial, un nivel de bordeie ce atinge, în zona acestora, adâncimea de 2,30 m. 
Locuinţa surprinsă în S IV pare să fi avut o destinaţie de cult, fapt dovedit de concentrarea, în această 

2 
https://biblioteca-digitala.ro



locuinţă (mai precis în zona ei vestică ce are o formă semicirculară), a 3 idoli antropomorfi, peste 20 râşniţe, 
vase miniaturale, coarne de cerb şi de bour, alături de numeroase vase de dimensiuni mijlocii şi mari, 
majoritatea cu decor incizat, întregi sau întregibile, precum şi a unor fragmente de vase pictate tip "Lumea 
Nouă". în ansamblul zonei cercetate a fost atestată existenţa unui strat de cultură cu o grosime apreciabilă 

- (0,30 - 2,30 m), în cadrul căruia au putut fi distinse, în această fază a cercetărilor, trei niveluri principale, 
aparţinând, în ordine cronologică, aspectului vincian timpuriu (Vinca A3), asociat cu elemente Griş târzii, 
cuprinzând la partea sa superioară şi unele fragmente de ceramică pictată de tipul Lumea Nouă-Cheile 
Turzii. În următoarele niveluri predomină aspecte vinciene (Vinca-Turdaş) asociate, în continuare, cu 
ceramică de tip Lumea Nouă şi chiar liniar cu capete de note muzicale. 

Cercetările vor continua şi în anii următori, ele fiind de natură să elucideze atât problema extinderii 
locuirilor şi a stratigrafiei orizontale, cât şi precizările necesare legate de succesiunea cultural-cronologică în 
cadrul staţiunii şi a zonei, probleme care reprezintă elemente esenţiale ale temei de cercetare abordate. 

2. ALBEŞTI, Jud. Constanţa; Adrian Rădulescu, Maria Bărbulescu, Livia Buzoianu, Muzeul de Istorie 
Naţională şi Arheologie Constanţa; Nicolae Georgescu, Muzeul de Arheologie "Callatis" Mangalia. 

Cercetările arheologice de la Albeşti s-au desfăşurat în sectoare apropiate incintei de Est şi Nord. 
Situaţia surprinsă în sectorul C, caroul 64 documentează etapele amenajării fortului în acest sector, într-o 
succesiune cronologică coerentă; 1) incintă faza I; încetarea funcţionării incintei I; 2) incintă faza a li-a; 
stradă Est-Vest contemporană amenajării incintei a li-a; 3) în faza a III-a strada îşi încetează funcţionarea şi 
pe ea se amenajează locuinţe din S.B, c.5. 

Continuarea cercetărilor spre Nord (c. 65-66) ne conduce în faţa unei situaţii complexe: caroul 65 
este traversat de la Nord la Sud de trei ziduri paralele, dar nu şi contemporane. 

Numerotarea lor, dinspre Est, remarcă şi aici succesiune: 
- zidul 1 păstrează traseul incintei I; el apare la distanţa de 1,45 m faţă de incinta a li-a; materialele 

din preajma lui, în special amforice, se plasează în general, în sec. IV a. Chr. - zidul 2 este continuarea unui 
zid surprins mai demult în S.C. caroul 66. 

- zidul 3 este acelaşi care suprapune pavajul din S.C. c.64. 
Fiecare din zidurile 2 şi 3 aparţine câte unui complex de locuire de mai mare întindere: locuinţa 

delimitată de zidul 2 măsoară 8,80 m (latura de Est) şi 9,30 m (latura de Nord corespunzătoare carourilor 8 
şi 18 din sector 8). 

Zidul 3 face parte din latura dinspre Est (lungă de 9 m) a locuinţei care corespunde, în suprafaţă, 
carourilor 6-7 şi parţial, 16-17 din sector 8. 
Paralel laturii de Nord a incintei au fost cercetate carourile 17-37, sector B. 

Carourile 27-37 corespund unei locuinţe cu două încăperi şi cu câte o vatră ame!lajată pe axa Est
Vest a încăperilor. 

Cercetarea locuinţei a prilejuit recuperarea unui bogat material ceramic. În colţul de NE al încăperii a 
doua (c. 37) s-au aflat grupate mai multe reliefuri ceramice (Cybele, Demetra, altare) care pot să fi apartinut 
unui lăcaş de cult. Materialul arheologic din cele două încăperi aparţine sec. III a. Chr. (spre mijlocul şi al 
treilea sfert al sec.). 

3. BÂZDÂNA-CALOPĂR „LA CETATE", Jud. Dolj; Vlad V. Zirra, I. A. B. 

Scopul campaniei: 
1. În S 111/1994-1995 s-a urmărit lichidarea săpăturii în zona şanţului de apărare, unde a trebuit atins 

nivelul geologic, până la extremitatea secţiunii respective. Pentru aceasta profilul sudic a fost deplasat cu 
aproximativ 1 m către sud (în prelungire cu profilul din zona centrală a fortificaţie de pe terasa estică). S-a 
făcut caroierea pe o distanţă de 9 m, de la est către vest. 

2. Între secţiunile S 1/1993 S 111/1994-1995 s-a deschis o suprafaţă Sp1/1996. Este prima încercare 
propriu-zisă de a cerceta depunerile arheologice substanţiale din punctul "La Cetate" în mod meticulos, de 
a cuprinde mai bine complexele care s-ar fi putut păstra peste veacuri. Cele două secţiuni amintite mai sus, 
înspre extremităţile lor estice se apropie între ele, în aşa fel încât forma Sp1/1_996 este aproximativ de trapez 
isoscel, cu baza mică (3 m) aflată spre est, iar baza mare (5,65 m) spre vest. I nălţimea este de 10,65 m. 
Suprafaţa include parţial şi C1/1994. În ansamblu, deci, s-a urmărit un experiment pentru acomodarea cu 
modul sistematic de săpare a zonei din aşezare în care locuirea a precumpănit. 

În S 111/1994-1995 s-a confirmat încă o dată existenta unui nivel continuu de dărâmătură a sistemului 
defensiv al terasei estice. Încă o dată un vas găsit în situ în 'nivelul amintit, amestecat cu cenuşă, cărbune de 
lemn şi fragmente de cărămizi, sugerează o datare a acelui violent eveniment cândva în sec. IV-iea, poate 
chiar la începutul sec. al III-iea a. Chr. 

În Sp1 /1996 materialele întâlnite au fost, ca de obicei, foarte îmbucătăţite; în nivelul superior acestea 
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aparţin Latene-ului recent, pe când cele din nivelul inferior sunt de aspect Latene timpuriu. Se remarcă şi o 
cantitate semnificativă de fragmente ceramice din epoca timpurie a bronzului (cultura Coţofeni). În această 
campanie s-a confirmat, fără posibilitate de tăgadă, diferenţa clară, atât stratigrafică precum şi prin material, 
între cele două niveluri observate în anii anteriori. 

4. BELCEŞTI, Jud. laşi; Alexandru Păunescu, I.A.B.; Senica Ţurcanu, Complexul Muzeal "Moldova" laşi 

Sondajul arheologic a avut ca scop depistarea unei zone în care aşezarea mezolitică 
târzie/tardenoisiană de pe Dealul Scarchi, Belceşti să nu fie distrusă ca urmare a eroziunii solului. 

Au fost trasate patru secţiuni (6 x 1 m) în punctul C (partea de N a dealului). 
Situaţia de anul trecut s-a repetat, în trei din cele patru secţiuni, nivelul tardenoisian a fost distrus. 

Materialul litic, foarte sărac, are aceleaşi caracteristici tehnico-tipologice cunoscute din campania anului 
trecut. Printre piesele tipice menţionăm gratoarele pe aşchii şi lamele cu retuşe neregulate. În S IV au apărut 
materiale sporadice aparţinând unui nivel Precucuteni: ceramică, unelte de piatră şlefuită, un fragment de 
idol. Puţinătatea materialului tipic tardenoisian descoperit pe Dealul Scarchi, precum şi faptul că nivelul de 
locuire a fost distrus, ne-a determinat să hotărâm încetarea investigaţiilor arheologice în acest punct. 

5. BERNADEA, Jud. Mureş; Ioan Glodariu, Universitatea „Babeş Bolyai", Cluj; Adrian Ursiţiu, Florin 
Gogâltan, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca. 

În campania din acest an, desfăşurată în două etape, am practicat o secţiune (SVl/1996) de 20x2 m, 
orientată NNE - SSV, perpendiculară pe marginea sitului şi în imediata apropiere a secţiunii SIV/1972. 
Situaţia stratigrafică surprinsă în săpătura noastră din acest an este următoarea: 

1) O - 0,50 m, nivel de cultură din epoca regatului dacic, parţial deranjat în zona superioară de 
lucrările agricole. Pământul are o consistenţă relativ sporită, grunjos, de culoare neagră, lesne de distins faţă 
de nivelul inferior. 

2) 0,50 - 1,30 m, strat din epoca mijlocie a primei vârste a fierului (cultura Basarabi). În cadrul 
acestuia am avut şansa de a distinge două nivele distincte: 

a) - un nivel ce ţine de faza a doua a aşezării (0,50 - 0,80), nivel cu pământ cenuşos, de culoare 
gălbui-cenuşie; 

b) - un al doilea nivel al aşezării Basarabi (0,80 - 1,20), la fel de inconsistent, dar de culoare pregnant 
cenuşie. 

3) 1,30 - 1,50 m, nivel de epoca bronzului, cu materiale amestecate datând din etape diferite ale 
aceste epoci (Coţofeni, bronz timpuriu, Wiettenberg, dar sporadic şi din bronzul târziu). Stratul are o culoare 
gălbui-maronie fiind lesne de distins pe profil. Din păcate până în stadiul actual al cercetărilor nu am surprins 
complexe aferente acestor etape iar în cadrul stratului, nu se pot distinge nivele diferite. 

4) 1,50 - 1,70 m, nivel galben lutos, consistent cu materiale neolitice aparţinând culturilor Petreşti (A) 
şi respectiv culturii Vinca. 

Cercetările sistematice din campania 15 - 30 iunie 1996, au dus la dezvelirea următoarelor 
complexe: 

1) L3/1996 - locuinţă de suprafaţă, Basarabi, din nivelul 11, conturată între 3 - 5,20 m, ai profilului de 
ESE, la adâncimea de 0,45 m, coborând până la 0,70 m, Diametrul maxim estimat de noi este de circa 2,50 
m. 

2) L4/1996 - bordei dacic, la 12,50 - 16,30 m, conturat în grund la 0,60 m adâncindu-se în punctul 
maxim la 1,90 m. De formă circular neregulată, alungită, locuinţa intră în peretele de VNV, în dreptul metrilor 
12.50 - 14, 1 O. Din inventar un vârf de lance descoperit în partea superioară, fusaiole, ceramică lucrată cu 
mâna sau la roată. 

3) L5/1996 - bordei, din primul nivel al aşezării Basarabi, surprinsă între 15, 1 O - 17,60 m, conturat la 
adâncimea de 1,40 m şi coborând la 2 m. 

4) L6/1996 - bordei Basarabi, din primul nivel, conturat în dreptul 18,50 - 20 m ai secţiunii, la 
adâncimea de 1,50 m, coborând până la 2,70 m. 

5) C1 - complex neolitic, în dreptul 4,50 - 6,60 mai secţiunii, la 1,85 m adâncime a fost surprinsă o 
aglomerare de chirpic masivă pe care s-au aflat câteva fragmente ceramice Petreşti. 

6) C2 - groapă, surprinsă în profil în dreptul 5,60 - 7,60 mai secţiunii, pornind din peretele de ESE 
ea are o formă circulară neregulată şi s-a aflat dispusă sub aglomerarea de chirpic neolitică. Se adânceşte 
până la 2,40 m. 

Nivelul aferent locuirii din HaC, depăşeşte ca şi grosime 0,70 0,80 m pe întreaga suprafaţă 
cercetată, situaţie particulară care deocamdată nu are analogul în Podişul Transilvaniei. În opinia noastră 
această situaţie nu trebuie pusă în legătură cu o locuire îndelungată. 
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6. BERNADEA - "DÂMBĂU", Jud. Alba; Adrian Ursuţiu, Institutul de Arheologie şi Istoria Artelor Cluj
Napoca; Marius Ciută, Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba-Iulia, Centrul de Cercetări Pre şi Protoistorice 

La Bernadea - "Dâmbău" s-a urmărit cu deosebire, în săpăturile din acest an, lămurirea naturii şi 
încadrării cultural-cronologice a locuirilor neo-eneolitice. S-a putut constata că aceste locuiri neo-eneolitice 
sunt situate, cume şi firesc, la baza stratului de cultură şi constau din două niveluri situate intre adâncimile 
de 1,40 - 1,80 şi respectiv 2,0 m. 

Primul, în ordine cronologică, a putut fi atribuit, pe baza unor materiale ceramice, nu totdeauna 
edificatoare, în linii mari unui aspect neolitic timpuriu insuficient precizat. Nivelul superior al locuirii neolitice 
poate fi atribuit, pe baza ceramicii pictate îndeosebi, etapei târzii a fazei A a culturii Petreşti. 

7. BISTREŢ-CÂRNA, Jud. Dolj; Ion Motzoi-Chicideanu, I.A.B. 

Cercetările arheologice cu caracter de salvare din anul 1996 s-au desfăşurat în două zone 
principale, situate pe malurile de sud ale bălţilor Bistreţ şi Nasta, pe teritoriul localităţilor Bistreţ şi Cârna, 
judeţul Dolj. 

În primul punct situat pe grindul Prundu Măgarilor "La rampă", a fost terminată cercetarea unei 
aşezări aparţinând culturii Gârla Mare. Au fost descoperite resturi de locuinţe, gropi menajere etc. Totodată 
s-a verificat, pe acelaşi grind, în punctul "La nea Vasile", situaţia complexului hallstattian timpuriu 
descoperit în campania precedentă, stabilindu-se că acesta a fost izolat, alte descoperiri de acest fel lipsind 
din zona învecinată. 

Cea de a doua zonă cercetată este situată pe malul de sud al fostei bălţi Nasta, unde prin cercetări 
de suprafaţă au fost identificate o aşezare Gârla Mare, deosebit de bogată şi o altă aşezare, cu resturi de 
locuire de la începutul epocii fierului şi până în sec. VI-V a. Chr. Intervenţia de salvare a dus la 
descoperirea şi cercetarea a 19 gropi cu mult material ceramic ce îmbogăţeşte repertoriul de fonne cunoscut 
pentru Hallstatt-ul timpuriu de la Dunărea olteană. Se mai remarcă o groapă, mai târzie, din care a fost 
recuperat un vas lekane, întreg, lucrat la roată. Aşezarea Gârla Mare este situată în apropierea locului unde 
se află cunoscuta necropolă de incineraţie de pe Grindul Tomii, existând posibilitatea de a-i corespunde 
acesteia. Din una dintre gropi, în afara ceramicii, s-a recuperat şi un pumnal din bronz, întreg, piesă mai rară 
în descoperiri ale acestei culturi. 

Cercetarea a fost finanţată de Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", săpăturile fiind executate de 
un colectiv condus de 

Ion Motzoi-Chicideanu de la Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" împreună cu Monica Şandor
Chicideanu de la Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti. Din colectiv a făcut parte şi Florin Ridiche de 
la Muzeul Olteniei din Craiova. 

8. BOROŞTENI "PEŞTERA CIOAREI", Com. Peştişani, Jud. Gorj; Marin Cârciumaru, Roxana Dobrescu, 
IAB; Marcel Otte, Universitatea din Liege, Belgia; Marilene Patou-Matisse, Patrick Auguste, Institutul de 
Paleontologie Umană, Paris, Franţa; Elena Terzea, Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" Bucureşti; Carol 
Căpiţă, Facultatea de Istorie Bucureşti. 

În anul 1996 s-au definitivat cercetările începute în anii trecuţi în secţiunile XVI-XVIII, în vederea 
recuperării micromamiferelor, atingându-se patul peşterii la 400 cm adâncime. Secţiunile XIX şi XX au 
urmărit recuperarea materialelor dintr-o serie de depozite supuse degradării. Din secţiunea XIX, din statul O, 
specific paleoliticului superior, de la 70-82 cm adâncime, s-au descoperit trei obiecte de podoabă: o mărgea 
din os de mici dimensiuni, probabil o mărgea de stalactită şi un pandantiv de piatră fără perforaţie. Acest 
pandantiv este prevăzut cu gravuri circulare. Materialul litic din secţiunea XIX cuprinde trei aşchii de silex, 
două lame de silex, dintre care una retuşată din stratul O, o aşchie şi un nucleu din cuarţit din stratul L şi o 
aşchie de cuarţit din stratul J. 

Secţiunea XXI a fost săpată între 95 şi 330 cm adâncime. Excluzând stratul O, specific paleoliticului 
superior, în care s-au descoperit două lame retuşate de silex şi o aşchie de diorit, în stratele proprii 
paleoliticului mijlociu, s-au recuperat următoarele categorii de material: 79 de aşchii, 18 racloare, 2 vârfuri, 3 
nuclee, un retuşor şi un galet neprelucrat. Majoritatea pieselor litice musteriene se concentrează în stratele 
H, G şi toarte puţin în F. 

9. BORŞENI, Jud. Neamţ; Ioan Mitrea, Liceul "George Bacovia" Bacău; Elena Ciubotaru, Gheorghe 
Dumitroaia, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ 

Întrucât condiţiile din teren au permis, obiectivul cercetărilor arheologice de la Borşeni, din campania 
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1996, l-a constituit dezvelirea integrală a locuinţelor L4, surprinsă parţial în Sll/1994 şi L9, surprinsă parţial 
în Slll/1995. Locuinţa L9 este de tipul celor cu o singură încăpere, având podeaua adâncită cu cca. 1 ,25 m 
faţă de nivelul actual al terenului. Are formă rectangulară în plan orizontal, cu colţurile rotunjite. A fost 
construită din bârne lutuite şi avea acoperişul probabil în două pante. 

În interiorul locuinţei, spre colţul de E, a fost construit un cuptor din bolovani, de formă rectangulară 
în exterior, cu pereţii groşi, cu deosebire în spate. Intrarea în locuinţă se făcea probabil pe latura de S-E, 
aflându-se în faţa gurii cuptorului. 

În umplutura locuinţei s-au găsit mai multe fragmente ceramice, majoritatea lucrate cu mâna, 
provenind de la vase borcan şi tipsii. Ceramica lucrată la roată este reprezentată de câteva fragmente din 
vase borcan şi din vase de provizii, de dimensiuni mari, de tradiţie Sântana de Mureş. Locuinţa L9 aparţine 
nivelului din sec. VI-VII. 

Locuinţa L4 este tot cu o încăpere, de dimensiuni mai mici, cu podeaua mult adâncită fată de 
nivelul de construcţie. În fapt L4 este un bordei, de formă rectangulară în plan orizontal, pereţii şi ~coperişul 
fixaţi pe tălpici de lemn. S-au găsit multe fragmente de stâlpi şi bârne carbonizate, provenind de la tălpici, 
pereţi şi acoperiş. În această locuinţă avem dovada clară a existenţei tălpicilor din lemn, pe care se ridicau 
pereţii şi acoperişul. 

În colţul de N-E al bordeiului a fost un cuptor din pietre, cu boltă. Vatra cuptorului se adâncea uşor în 
podea. În umplutură şi în zona cuptorului s-au găsit mai multe fragmente ceramice de la vase lucrate cu 
mâna, respectiv din borcane şi tipsii. 

Borcanele lucrate cu mâna sunt ornamentate cu alveole pe buză, dar sunt şi borcane ornamentate 
cu striuri vălurite şi drepte. 

Analiza materialului ceramic permite atribuirea locuinţei L4 nivelului din sec. VIII-IX. 
Descoperirile din această campanie întregesc imaginea asupra evoluţiei aşezării de la Borşeni, 

din sec. VI până în sec. IX. 

10. BRAD, Com. Negri, Jud. Bacău; Vasile Ursachi, Muzeul de Istorie Roman 

Scopul principal al cercetărilor începute în campania anului 1996 ii reprezintă lămurirea unor 
probleme privind datarea, 
dimensiunile şi amenajările efectuate la fortificaţiile din epoca bronzului şi prima epocă a fierului, precum şi 
dimensiunile sau sistemul de construcţie a fortificaţiilor din perioada clasică a culturii dacice. În acest sens s
a trasat un şanţ de 4 m lărgime, care porneşte de pe acropolă şi se termină la contraescarpa şanţului de 
apărare, cu o lungime de circa 36 m. 

Notarea şanţului s-a făcut în continuarea celorlalte practicate până acum, respectiv S-XLI. Trebuie 
să remarcăm faptul că în această zonă s-au făcut diverse lucrări de nivelare, de către Ferma Legumicolă 
Brad, care a dezafectat aproape în întregime ultimul nivel dacic şi mormintele medievale, care au existat, 
desigur în această zonă ( ne referim la porţiunea de pe acropolă). Tot datorită acestor lucrări s-a putut 
constata şi astuparea unei porţiuni din şanţul de apărare, cu pământ adus cu buldozerul, de pe acropolă, în 
vederea nivelării terenului pentru semănarea de plante furajere. Primii 15 m au dat la iveală mai multe urme 
de locuire aparţinând sec. I a. Chr., în special vetre şi lutuieli de la locuinţe. Toată zona este plină de 
fragmente ceramice, oase, arsură sau alte urme de locuire ce aparţin, până la circa 1 - 1 ,20 m adâncime, 
celui de al treilea nivel dacic respectiv sec. I a. Chr. - I p. Chr. Tot acestei perioade ii aparţin şi urmele 
palisadei din lemn sau a amenajării platformei care precede şanţul de apărare. Toate aceste construcţii şi 
amenajări se află peste o fortificaţie mai veche respectiv valul placat cu piatră din prima epocă a fierului şi 
epoca bronzului. Sunt surprinse, în mare măsură grupul de pietre ale acestui placaj, precum şi valul de 
pământ care constituie fortificaţia din epoca bronzului ce conţinea materiale provenite din aşezarea neo
eneolitică pe care o suprapunea. Odată cu tăierea şi amenajarea şanţului de apărare dacic se distruge şi o 
bună parte din valul epocii bronzului precum şi şanţul de apărare care aparţinea aceleiaşi perioade dar care 
nu a mai putut fi surprins datorită faptului că şanţul dacic fiind mai mare, a distrus atât escarpa, cât şi 
contraescarpa şanţului de apărare din epoca bronzului şi prima epocă a fierului. După cum se poate 
constata fortificaţia dacică aparţine doar celui de al treilea nivel dacic de aici, respectiv sec. I a. Chr.- I 
p. Chr. 

Primele două niveluri dacice - sec. IV-li a. Chr. nu au avut fortificaţii, locuinţele acestei perioade fiind 
făcute chiar pe valul de apărare din epoca bronzului şi prima epocă a fierului. Şanţul de apărare dacic avea 
escarpa destul de abruptă, cu o înclinaţie de peste 45 de grade, către talvegul şanţului de apărare se mai 
păstrează urmele de pari dispuşi vertical sau oblic pentru menţinerea escarpei sau pentru oprirea pătrunderii 
cailor pe acropolă. Deşi nu mai este acea întărire a escarpei cu construcţia de lemn descoperită în zona 
intrării pe cetate, trebuie să remarcăm importanţa amenajării cu multă atenţie a acestei zone, deosebit de 
importantă în condiţiile unui atac. Este momentul să arătăm şi marea bogăţie de materiale antrenate de 
scurgerile de pe acropolă, care au colmatat în bună măsură şanţul de apărare. Pe fundul şanţului s-a 
descoperit un mic şanţ dispus paralel cu şanţul unui mic sătuleţ umplut acum cu mult _chirpic ars. Servea, 
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probabil, la drenarea şanţului. Tot în această zonă, dar mai sus, s-au descoperit mai multe complexe de 
locuire, printre care o aglomeraţie de oase de animale, poate chiar un schelet de câine sau bovină, precum 
şi un cuptor pentru copt pâine. Toate acestea apar la circa 1 m mai sus de fundul şanţului. Urmează să 
continuăm săpăturile pentru a vedea de unde începe contraescarpa şanţului de apărare şi felul cum este ea 

· amenajată. 
Nivelurile epocii bronzului şi primei epoci a fierului au o grosime nu prea mare şi conţin destul de 

puţine urme arheologice, mai ales oase de animale, fragmente ceramice. Mai bogată este locuirea neo
eneolitică prin: urme de construcţie, în special chirpic ars, fragmente ceramice şi oase de animale. Trebuie 
să remarcăm numeroase vetre şi lutuieli de la locuinţe care aparţin în special celui de al treilea nivel dacic de 
pe acropolă, precum şi marea bogăţie de materiale, mai ales ceramică şi oase de animale, care dovedesc o 
intensă locuire, mai ales în perioada clasică a culturii dacice. Întrucât săpăturile de aici presupun multe 
dificultăţi privind, mai ales, adâncimea de peste 8 m la care se lucrează, numărul mic de muncitori şi puterea 
acestora (mai ales elevi) se impune un efort financiar mai mare, dar şi o intensificare a cercetărilor pentru a 
termina lucrarea începută într-un timp scurt, pentru a nu se distruge de la un an la altul, profilele acestui 
şanţ. Se impune deci, continuarea săpăturilor într-un ritm mai intens. 

11. BRĂDUŢ, Jud. Covasna; Szekely Zsolt, Institutul Român de Tracologie. 

Au fost continuate cercetările arheologice la complexul tumular din epoca bronzului de la Brăduţ. 
Pe latura sud-estică a tumulului nr. 9 (T.9), cercetat parţial în anul 1995, a fost deschisă o casetă cu 

dimensiunile de 3,5 x 3,5 m, în care, la o adâncime de 55 cm, în mantaua tumulului, a fost găsită o ceaşcă 
cu o singură toartă în bandă. La 30 cm est de aceasta, la 65 cm adâncime s-a găsit o ceaşcă mică, cu două 
toarte supraînălţate, cu creastă şi decorată cu o linie orizontală, incizată sub buză. Vasele aparţin culturii 
Noua. 

La marginea nordică a platoului Dealului Rotund, la vest de T. 9 se află un alt turnul (T. 13), care a 
fost parţial distrus în secolul trecut. Partea sud-vestică, nederanjată a tumulului, a fost secţionată cu o casetă 
în formă de triunghi. La 7 cm adâncime, imediat sub humus, au apărut mai multe lespezi de piatră, care 
formează capacul unei ciste. Cutia a avut dimensiunile de 1, 10 x 0,65 m, orientată NE-SV şi era săpată în 
pământ, fără podea de piatră, la o adâncime de 45 cm. 
lnăuntru, în cutie, era o mică ceaşcă bitronconică, cu o toartă de bandă, făcută din pastă cu nisip, de culoare 
sură. Cutia, precum şi ceaşca era plină de cenuşă, cărbune şi fragmente de oase carbonizate. Ceaşca are 
analogii în materialul ceramic descoperit în cistele din Dealul Melcilor de la Braşov, precum şi în materialul 
de la Leliceni, ,,Muntele de Piatră" şi aparţine culturii Schneckenberg, faza B. 

Partea nordică a platoului Dealului Rotund a fost secţionat cu mai multe şanţuri şi casete, în care au 
fost descoperite mai multe ceşti cu toarte supraînălţate, unele cu creastă. În şanţul nr. 1/96, sub humus, a 
fost descoperit un strat de pietre, aşezate în formă de semicerc, în mijlocul căruia a fost găsită o ceaşcă cu o 
toartă în bandă şi o pistră de măcinat. În celelalte şanţuri, fără strat de cultură între humus şi stratul de lut 
galben, nederanjat, au fost descoperite mai multe ceşti. Acest material ceramic aparţine primei faze a culturii 
Noua. Caracterul aşezării rămâne de clarificat în cursul viitoarelor cercetări. 

12. BUCU - "POCHINA", Jud. Ialomiţa; Anca Păunescu, M.N.I.R.; Elena Renţa, O.J.P.C.N. Ialomiţa 

În anul 1996 au fost trasate un număr de 4 secţiuni şi 3 casete, însumând o suprafaţă cercetată de 
circa 300 m.p. 

Stratigrafia este asemănătoare cu cea a secţiunilor prezentate anterior. 
Din aşezarea aparţinând culturii Dridu au fost încheiate cercetările în bordeiele nr. 7 şi 8, 

descoperite în anul 1995 şi au mai fost descoperite şi cercetate integral sau parţial, un număr de şase 
bordeie. Ele sunt dreptunghiulare cu colţurile rotunjite, urmează, ca amplasare, linia terasei, iar dimensiunile 
sunt apropiate de cele cunoscute, variind între 4,20 x 2,80 m. 

Au mai fost descoperite şi câteva gropi de formă cilindrică cu dimensiuni destul de reduse. 
Inventarul descoperit în strat sau complexe este sărăcăcios şi constă, în primul rând, în fragmente 

ceramice destul de mărunţite, lucrate la roată. S-au putut, totuşi, întregi un număr de trei vase-borcan din 
categoria ceramicii de uz comun. 

Fragmentele ceramice aparţinând acestei categorii sunt lucrate dintr-o pastă având în compoziţie 
nisip şi în unele cazuri şi pietriş mărunt. 

Se păstrează forma şi decorul documentat în cercetările anilor anteriori. Categoria vaselor lucrate la 
roată, din pastă de bună calitate, cu nisip fin în compoziţie, de culoare cenuşie sau negricioasă este foarte 
slab reprezentată, descoperindu-se doar câteva fragmente ceramice. 
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13. BUCUREŞTI; 

I. Studiul micromorfologic preliminar pe situl arheologic HANUL CONSTANTIN-VODĂ; Constantin 
Haită, MNIR 
Studiul sedimentologic de teren desfăşurat pe situl arheologic Hanul Constantin-Vodă a permis 

elaborarea unei tipologii de faciesuri sedimentare care a avut scopul de a ierarhiza acţiunea factorilor 
naturali şi antropici care au contribuit la formarea unităţilor sedimentare întâlnite în acest sit, în scopul 
interpretării modului de formare al acestora. 

Studiul micromorfologic al succesiunilor sedimentare studiate a permis evidenţierea unor anumite 
moduri de amenajare şi utilizare a spaţiului locuit, permiţând afirmarea faptului că fiecare dintre camerele 
cercetate au fost destinate unor scopuri bine precizate în relaţie cu activităţile umane din cadrul aşezării. 

li. MILITARI-CÂMPUL BOJA; Mircea Negru, M.I.A.M.B. 
Au fost reluate cercetările arheologice sistematice în staţiunea de la Militari-Câmpul Boja. În această 

campanie arheologică au fost practicate trei secţiuni şi trei casete cu o suprafaţă totală de 120 m.p. 
Complexe arheologice. Au fost cercetate complexe arheologice din sec. III p. Chr. (patru gropi), sec. 

VI-VII (o locuinţă) şi sec. XIX (două locuinţe). 
Stratigrafie. Din punct de vedere stratigrafic a fost constatată următoarea situaţie. În cursul 

amenajării Lacului 
Dâmboviţa, deasupra stratului vegetal gros de O, 15-0,20 m a fost depus un strat de pământ 

castaniu, gros de 0,30 m, steril din punct de vedere arheologic. În secţiunile S1 şi S2, stratul vegetal se află 
un strat de pământ cenuşiu-deschis gros de O, 10-0, 15 m ce conţine fragmente ceramice din sec. XIX. Sub 
acesta, iar în S3 sub stratul vegetal, a fost observat un strat de pământ de culoare cenuşie-negricioasă, gros 
de 0,25-0,40 m, ce conţine vestigii din sec. III p. Chr., VI-VII şi XIX. Sub acest din urmă strat, deasupra 
stratului castaniu steril din punct de vedere arheologic, se află un strat de pământ de culoare castaniu
negricioasă, gros de 0,20-0,30 m, ce conţine vestigii din epoca bronzului. 

Inventarul arheologic. Cel mai bogat inventar aparţine complexelor din sec. III p. Chr. El constă 
din fragmente de vase modelate cu mâna sau la roată, fusaiole, o aplică, un fragment dintr-o oglindă din 
bronz, o monedă din argint de la Maximinus Tbrax, fragmente de chirpici şi lemn carbonizat. 

Inventarul locuinţei din sec. VI-VII este compus în exclusivitate din ceramică. În cadrul ei predomină 
fragmentele de vase din pastă nisipoasă aspră de culoare cărămizie modelate cu mâna. Două fragmente de 
vase modelate cu mâna din pastă castanie cu nisip şi pietricele au fost decorate cu alveole pe buze. 

Inventarul locuinţelor din veacul al XIX-iea conţine fragmente ceramice, fragmente de cărămizi, 
obiecte din fier şi un recipient din sticlă. 

În suprafeţele cercetate au mai fost descoperite fragmente din vase ce pot fi datate în epoca 
bronzului (cultura Tei), în sec. IV-III a. Chr. şi în sec. IX-X. 

Cronologia. Datarea complexelor arheologice cercetate şi a materialelor din nivelele de cultură a 
fost făcută pe baza analogiilor fragmentelor ceramice descoperite. Din această cauză a fost preferată o 
datare mai largă. Excepţie fac două gropi (Gr. 2, 3) al căror inventar mai bogat oferă suficiente indicii, pentru 
a restrânge datarea lor la mijlocul şi a doua jumătate a sec. III p.Chr. 

14. BUMBEŞTI-JIU, Jud. Gorj; Gheorghe Calotoiu, Vasile Marinoiu, Muzeul judeţean Gorj 

Au continuat cercetările arheologice în aşezarea civilă romană de la Bumbeşti-Jiu "Gară" - săpături 

de salvare determinate de amenajările hidroenergetice din zonă. 
A fost cercetată în continuare zona locuinţei descoperite în anul 1995, la circa 80 m sud-est de 

castru. 
Stratigrafia: un singur nivel de locuire, datat la sfârşitul sec. li şi începutul sec. III a. Chr. După 

decaparea stratului vegetal, urmele substrucţiei apar la 20 cm faţă de nivelul de călcare. Locuinţa, formată 
din două încăperi, are fundaţia din piatră de râu fără legătură de mortar. Dimensiunea primei încăperi este 
de 6 x 4,80 miar a celei de a doua de 1,70 x 1,30 m. Paralel cu locuinţa, în partea estică, se află un drum 
pietruit lat de 1 ,80 m. 

La adâncimea de 30 cm, în caroul 3, au ieşit la iveală două vase, un ulcior şi o cănuţă, de factură 
romană, de culoare roşie. Alături de fragmente de cărămizi, olane, ţigle şi ceramică romană, s-au descoperit 
piroane din fier, două chei romane şi o aplică ajurată din bronz, de tip ancoră, de dimensiuni 0,30 x 0,31 cm. 

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

În primăvara anului 1995 s-a cercetat în incinta salinei Cacica (unitatea industrială veche) o 
suprafaţă de 14,5 x 4 m. Pe lângă unele amenajări de epocă modernă (resturi de fundaţie de locuinţă, 
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conductă cu aducţiune a apei protejată cu lespezi de rocă locală), săpătura a identificat urmele unei 
locuinţe (- 120 cm) cucuteniene, de formă ovală. Pe nivelul de călcare din interiorul său, alături de bucăţi 
de cărbune şi de ceramică uzuală, s-au descoperit numeroase fragmente care au aparţinut vaselor de tip 
"brichetaj", folosite aşa cum se ştie în procesul de fierbere a saramurii pentru obţinerea sării recristalizate. 
Continuându-se cercetările, în vara anului 1996 s-a efectuat un sondaj arheologic ( S I = 1 O x 1,5 m) plasat 
între două clădiri cu funcţionalitate administrativă. Secţiunea a surprins din plin stratul de depuneri de 
ceramică eneolitică, gros de aproape, jumătate de metru, unde, cea mai mare parte dintre fragmente 
ceramice descoperite au aparţinut aceloraşi vase "brichetaj", de folosinţă unică. După observaţiile care s-au 
putut face cu acest prilej, se pare că aceste vase se ţineau în foc şi se spărgeau pentru scoaterea sării 
solide în acelaşi loc, resturile ceramice amestecate cu cele ale focurilor succesive acumulându-se cu timpul 
sub forma acestui strat de depuneri de o grosime considerabilă. 

16. CAPIDAVA, Jud. Constanţa; Responsabil ştiinţific - Radu Florescu, MNIR 

I. SECTORUL ESTIC (Zizi Covacef, MINAC) 
Cercetările arheologice din sectorul estic al cetăţii Capidava s-au desfăşurat, în principal, în punctele 

începute în campaniile anterioare, realizându-se deci în profunzime; în suprafaţă s-au deschis doar două noi 
carouri (P.75 şi P.76). Rezultatele acestei abordări au fost evidenţierea clară a edificiilor C.7 şi C.8, 
delimitarea unei noi construcţii, C.10 şi, de asemenea, identificarea a încă două străzi (căi de acces) - una 
pe latura de N-V a edificiilor C.8 şi C. 7, iar cea de-a doua pe latura de S-V a edificiului C.1 O (în ordinea 
descoperirii lor, acestea sunt notate strada 4 şi strada 5). Strada 4 are lăţimea de 1, 1 O m, iar strada 5 de 
1,25 m. 

S-au descoperit numeroase fragmente ceramice, diverse, aparţinând sec. IV-VI p. Chr., o amforă 
întreagă (în C.6), 46 monede, 26 opaiţe (întregi sau fragmentare), fragmente de brăţări, mărgele, medalion 
din bronz, pandantive (din bronz şi os), piese din fier, capete de curea din bronz. 

17. CAREI - "COZARD", Jud. Satu Mare; Neţa lercoşan, Muzeul Judeţean Satu Mare; Ioan Stanciu, 
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca 

I. AŞEZAREA NEOLITICĂ ŞI ENEOLITICĂ, Neţa lercoşan, Muzeul Judeţean Satu Mare 
Au continuat săpăturile în staţiunea arheologică Cozard. Datorită unor condiţii obiective, acestea s

au concentrat în zona nordică a sitului. Au fost practicate trei secţiuni şi patru casete: S.11I-a, de 1 O x 1,5 m, 
orientată S-N, în prelungirea S.11I/1995; S.IV, de 20 x 1,5 m, orientată E-V, perpendiculară pe S.11I (profil 
estic) şi paralelă cu S.I/1991; S.V de 10 x 1,5 m, având aceeaşi orientare, în continuarea S.IV, dar în profilul 
vestic al S.11I-a; casetele 1 şi 2 de 3 x 2,5m respectiv 2 x 1 m practicate în extremităţile de V şi de S.V în 
profilul nordic, respectiv sudic, pentru dezvelirea mormintelor M.5 şi M.6; casetele A de 6 x 4 m şi B de 7,5 x 
3 m la N şi S de carourile 3 - 6 ale S.IV, pentru dezvelirea unei locuinţe de suprafaţă (L.2, de 4,80 x 4,20 m, 
incendiată) şi a unui cuptor (L=165 cm, la=128 cm î=47 cm - dimensiuni interioare) probabil de ars ceramică 
?. Stratigrafia diferă puţin de cea evidenţiată de campaniile precedente, în sensul că nivelul eneolitic (de la 
suprafaţă) este mai subţire în această zonă nordică a sitului, se prezintă astfel: -O -30 (-35) cm, strat vegetal, 
deranjat de lucrările agricole; -35-50 cm, strat de cultură eneolitic (Tiszapolgăr); -50-80 cm, strat de cultură 
datând din neoliticul târziu; -80-110 cm sol roşcat, steril arheologic (materialele neolitice rare care se găsesc 
aici apar incidental prin galerii de hârciogi şi popândăi); -11 O cm sol viu, lut galben cu congreţiuni 
calcaroase şi la -140 cm apar mormintele de inhumaţie din necropola gepidică. Materialul arheologic 
(ceramică, unelte din piatră şi os, microlite etc.) asigură datarea sitului. Nivelul I (de la bază) - epoca 
neolitică târzie, grupul Herpăly - faza mijlocie şi târzie, iar nivelul li (superior) aparţine eneoliticului timpuriu, 
cultura Tiszapolgăr, faza târzie (B). 

18. CĂUŞ - "SIGHET", Jud. Satu Mare; Neţa lercoşan, Muzeul Judeţean Satu Mare 

Situl "Sighet" se întinde pe o suprafaţă de cca. 90 ha, reprezintă de fapt o insulă înconjurată de 
mlaştinile de odinioară ale văii Eriului, şi se află la 3,5 Km NV de localitate, pe malul drept al Canalului Eriu. 
Datorită unor condiţii obiective, sondajul a putut fi efectuat numai în zona de N-E a aşezării, zonă ce 
reprezintă doar 1 /5 din perimetrul sitului, cunoscut de altfel de la sfârşitul sec. trecut. Au fost practicate trei 
secţiuni: S.I de 1 O x 1,5, orientată E-V în zona central-nordică, S.11 la 350 m 

E de prima, de aceleaşi dimensiuni, în zona de E şi S.I11 cu aceleaşi dimensiuni în partea nordică. 
Stratigrafia se prezintă astfel: - 30 cm humus actual (strat vegetal, deranjat de lucrările agricole); -

30 -60 (70) cm strat de cultură, unitar de culoare cenuşie cu un foarte bogat material arheologic; -60 -85 cm 
o depunere de argilă aluvionară, de culoare gălbue-albicioasă-verzuie-(probabil reprezentând o inundaţie 
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puternică); -85 -95 cm sol roşcat steril arheologic; -95 cm sol viu. Materialul arheologic este deosebit de 
bogat şi variat, predominând ceramica. Formele cele mai frecvente sunt: oalele, străchinile şi castroanele, 
cupele cu picior, ceştile şi cănile, vasele mari, aproape toate decorate. Decorul este bogat şi semnificativ: 
canelura, incizia, impresiunile, crestăturile, haşurile etc., precum şi ornamentele plastice. Au fost descoperite 
şi 9 figurine zoomorfe şi 3 antropomorfe, în S.I. 11 zoomorfe în S.11 şi 2 zoomorfe în S.111, un ac de bronz în 
S.11 şi unul în S.I11, precum şi alte obiecte din lut ars şi os ori piatră şlefuită. Pe baza materialelor descoperite 
şi a stratigrafiei evidenţiate de cele trei secţiuni ale sondajului, se poate concluziona că aşezarea de la Căuş
"Sighet" are un singur nivel de locuire, datează din Ha timpuriu (Ha A 1-2?) şi aparţine culturii Gava. 

19. CÂMPULUNG - ,,JIDOVA", Jud. Argeş; Constantin C. Petolescu, I.A.B.; Teodor Cioflan, Muzeul 
Judeţean Argeş. 

S-au efectuat cercetări în castrul roman de piatră de pe teritoriul oraşului Câmpulung-Muscel 
(cartierul Pescăreasa, punctul „Jidova"), cu fonduri (modeste) puse la dispoziţie de Institutul de Arheologie 
„Vasile Pârvan" din Bucureşti şi Muzeul judeţean Argeş. S-au continuat săpăturile în retentura dextra, unde 
în cursul anilor precedenţi s-au identificat două barăci militare (orientate est-vest), despărţite intre ele printr-o 
stradelă. 

S-a identificat capătul de est al barăcii dinspre latura de nord a castrului (lângă via sagularis); astfel, 
dimensiunile barăcii sunt: 36 x 9 m. În lutul galben au apărut urmele a patru rânduri de stâlpi; prin urmare, 
baraca avea două şiruri de încăperi, despărţite se pare de un coridor interior. 

20. CÂRCEA, Jud. Dolj; Marin Nica, Dan Bălteanu, Simona Lazăr, Institutul de Cercetări Socio-Umane 
Craiova 

Au fost continuate cercetările în ambele puncte "Hanuri" şi "Viaduct" urmărindu-se delimitarea 
limitelor aşezărilor preistorice şi din epoca romană. În punctul "Hanuri", la 50 m distanţă faţă de vechile 
secţiuni, s-a săpat spre est o casetă cu dimensiunile de 1 O x 1 m. Stratul de locuire neolitică, la fel de 
consistent, aflat la 1,25 m adâncime este acoperit de un strat, remaniat, cu rare urme arheologice din 
aceeaşi epocă, provenit din partea de nord-est unde se impune continuarea săpăturilor. În partea de sud
vest, la 600 m distanţă faţă de limita de nord-est a aşezării neolitice de la Viaduct şi la 300 m distanţă de 
şanţul de protecţie din faza Cârcea III cu ceramica pictată policrom, s-a trasat secţiunea LXXVIII cu 
dimensiunile de 31 x 0,90 m în apropiere de marginea de sud a terasei. În cadrul acestei secţiuni s-au 
descoperit 4 complexe arheologice: groapa nr. 2 cu ceramică şi obiecte de metal (un sfredel de fier şi un 
distribuitor de curele de bronz) din epoca daco-romană, resturile de chirpic, incendiat, ale unei locuinţe de 
suprafaţă din faza Vinca-Dudeşti IV, o groapă menajeră cu ceramică şi unelte de silex din faza Vinca
Dudeşti I şi groapa nr. 3 care a aparţinut unui bordei cu ceramică din faza ceramicii pictate policrom (Cârcea 
III). În stratul vegetal răvăşit de lucrările agricole s-au descoperit câteva fragmente ceramice şi unelte de 
silex din faza a li-a a culturii Verbicioara. În zona periferică a aşezării s-au obţinut aceleaşi date stratigrafice 
cunoscute din cercetările anterioare. Astfel, stratul neolitic în grosime de 0,70 m, corespunzător celor două 
aşezări de tip Vinca-Dudeşti şi Cârcea III cu ceramică pictată policrom sunt suprapuse de un strat foarte 
subţire din epoca bronzului peste care se află locuirea daco-romană răvăşită de lucrările agricole. În caseta 
nr. 1 săpată la 0,70 m vest de secţiunea LXXVIII, s-au obţinut aceleaşi date stratigrafice şi o groapă 
menajeră cu ceramică Dudeşti-Vinca. Se impune continuarea săpăturilor în aceeaşi zonă pentru delimitarea 
dimensiunilor celei mai mari aşezări din neoliticul timpuriu şi mijlociu din ţara noastră, cât şi pentru 
identificarea necropolelor aşezărilor preistorice şi daco-romane. 

21. CEHEI, Jud. Sălaj; Ioan Bejinariu, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Zalău, Horea Pop, Institutul 
de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca 

Localitatea Cehei se află în nord - vestul judeţului Sălaj, pe malul Crasnei, la poalele masivului 
"Măgura Şimleului". 

Punctul "Misig" este o "insulă" ceva mai înaltă decât zona mlăştinoasă din acest loc. A fost sondat în 
1986 cu prilejul unei săpături de salvare. În vara lui 1996 Muzeul Zalău în colaborare cu Institutul de 
Arheologie şi Istoria Artei din Cluj a început cercetarea acestui sit prin săpături arheologice. Săpăturile se 
înscriu în planul general de cercetare arheologică a microzonei "Măgura Şimleului". Săpăturile au constat 
într-o secţiune (S1/96 = 50 x 2 m) paralelă cu albia Crasnei şi trasată la cca. 30 m de malul stâng al râului. 
S-a urmărit în principal stratigrafia sitului. Doar în câteva locuri (M 12,90 - 13,30 şi m 18 - 18,5) am surprins 
urmele unui nivel neolitic gros de cca. 20 cm. A fost surprins însă un nivel continuu (ce se întinde pe tot 
parcursul secţiunii) din bronzul târziu. Din păcate partea superioară a acestui nivel a fost afectată de arături 
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pe o adâncime variabilă (15 30 cm). În acest nivel s-au conturat o serie de complexe (gropi şi o locuinţă) din 
bronzul târziu. Au fost descoperite şi trei gropi ce aveau drept inventar ceramică lucrată la roată ce poate fi 
datată în secolele III-IV p.Chr. neexistând însă şi un nivel de cultură aferent acestei perioade. În total au fost 
descoperite 24 complexe arheologice (23 gropi şi o locuinţă). Majoritatea gropilor s-au conturat greu şi doar 

- la nivelul sterilului. Forma lor este variabilă; unele sunt tronconice, înguste la gură şi mai largi spre fund, iar 
altele sunt de formă cilindrică cu un diametru mic. Inventarul lor este banal: ceramică puţină şi fragmentară, 
piatră de râu şi micaşist, oase, chirpici, etc. Doar în G4 şi G11 au fost găsite vase parţial întregibile. 17 gropi 
aparţin bronzului târziu, 3 perioadei sec. III-IV, iar una (G23) aparţine primei vârste a fierului. Două complexe 
nu au inventar pe baza căruia să le putem atribui unei anume perioade. Locuinţa L 1 a fost secţionată oblic. 
Este o construcţie patrulateră, uşor adâncită (cca. 0,6 - 0,7 m de la actuala suprafaţă a solului). Au fost 
surprinse urmele parilor ce susţineau acoperişul şi urmele unei vetre de foc. Una dintre gropile de stâlp ce 
aparţin locuinţei a fost săpată chiar în mijlocul unei gropi din bronzul târziu, fapt ce indică o anumită diferenţă 
cronologică între cele două complexe. Se impune ca atare continuarea săpăturilor în punctul "Misig" prin 
trasarea unei secţiuni perpendiculare pe S1/96 pentru a verifica situl în zona unde depunerile arheologice 
par a fi mai consistente. 

22. "CETATEA PĂGÂNILOR" - ŞINCAI, Jud. Mureş; Valeriu Lazăr, Centrul de Studii Socio-Umane Mureş 

Reluarea săpăturilor în aşezarea Coţofeni de la Şincai - "Cetatea păgânilor" investigată amplu şi în 
anii precedenţi (1974, 1975, 1976, 1977, 1978) a urmărit scopul de a adânci înţelegerea structurii complexe 
a acestui important obiectiv arheologic. Spre deosebire de investigaţiile anterioare, săpătura din vara anului 
1996 a deschis şi descoperit o secţiune (numerotată, în continuarea celor anterioare, M) mai mare ca 
dimensiune, tocmai pentru a se putea observa atent, în detaliu, dar şi în ansamblu depunerile arheologice. 
Secţiunea, cu dimensiunea de 1 O m x 1 O m, deschisă pe terasa inferioară a aşezării, în partea de nord-est a 
acesteia, paralelă cu sect. C (1974), a fost caroiată din 2 m în 2 m (ca şi la Zău de Câmpie - "La grădiniţă") 
de la nord spre sud (carouri 1 la 5 m) şi de la est spre vest (carouri A-E). Din punct de vedere geologic, s-a 
constatat că structura secţiunii este identică celei din sect. C: la suprafaţă - un strat vegetal, actual (0-0,30 
m), care suprapune, în succesiune, un strat galben-lutos (0,30-1,00 m) şi un strat galben nisipos (1,00-1,60 
m) sub care este marna. Depunerile arheologice sunt în stratul galben-lutos, dar infiltraţii cu asemenea 
vestigii au fost sesizate şi în stratul galben-nisipos. Ele aparţin culturii Coţofeni şi epocii bronzului (faza 
timpurie). Pe întreaga suprafaţă a secţiunii, de sub nivelul actual, au fost scoase la lumină fragmente 
ceramice, aparţinând, prin profilul lor, unor ceşti, căni, amfore. 

Forme lucrate dintr-o pastă cu degresanţi (îndeosebi pietricele), ornamentate cu motive în relief 
("boabe de linte", brâie scurte orizontale pe buză), dar şi în alte tehnici (incizie, împunsături succesive, 
impresiuni); ele se încadrează în ultima fază a culturii Coţofeni (III). În secţiune, în carourile A2-82-4, C4 a 
fost surprinsă la -0,70 m o locuinţă de suprafaţă cu o vatră de foc şi o groapă (de provizii?, menajeră?). 
Locuinţa de formă dreptunghiulară, s-a conturat şi delimitat prin podina de arsură roşie (chirpic), compactă 
pe întreaga suprafaţă, groasă de 9-12 cm, asociată cu cărbune, cenuşă, rezultate din pereţii prăbuşiţi. Vatra 
de foc, în formă de potcoavă, s-a conturat la -0,55 m, în colţul sud-vestic al locuinţei, iar grupa, în partea 
sudică (C4), la -0,80 m. De formă circulară cu diametrul de 80 cm, vatra a avut pereţii drepţi, făţuiţi cu 
pământ galben-homos, adâncindu-se în stratul galben-nisipos, până la 1,40 m. Pe platforma locuinţei au fost 
descoperite fragmente ceramice, câteva unelte şi obiecte din silex şi piatră (lame, dălţi fragmentare, râşniţe 
fragmentare) şi os (sule), în groapă - resturi osteologice, fragmente ceramice, unelte din piatră (două 
toporaşe fragmentare). În carourile E2 şi E5 au fost secţionate încă două gropi. Elemente de noutate aduce 
investigaţia prin descoperirea în secţiune, în marginea locuinţei (carou D5), într-o groapă ovoidală (1,80 m x 
1,20 m) a unui mormânt de inhumaţie. Deranjat din vechime, mormântul este al unui copil îngropat în 
poziţie chircită. În zona mormântului, în groapă, au fost lespezi din piatră (gresie) şi fragmente ale unor vase 
întregibile de culoare cenuşie, decorate cu motive în relief (proeminenţe conice, butoni-apucători, brâie 
aplicate şi crestate, oblice sau verticale), cu impresiuni. Ceramica din groapa mormântului este specifică 
bronzului timpuriu şi ea confirmă, cum a dovedit descoperirea încă a unui mormânt de inhumaţie, (1974, 
secţ. D, nivelul inferior) continuitatea de viaţă în aşezare şi în perioada timpurie a epocii bronzului. 

23. CHILIENI, Jud. Covasna; Bartok Botond, O.J.P.C.N.Covasna 

Cercetările începute în 1987 au continuat an de an pe terasa râului Olt de la Chilieni-Sf. Gheorghe. 
S-a deschis pe malul terasei S1 (14,00 x 1,00 m) care ulterior a fost prelungit spre sud cu încă 10,30 m 
pentru a se putea cerceta profilul malului terasei Oltului, unde au apărut gropi, în formă de sac şi benzi de 
chirpic. între O - 9 m pe axa lui S1, spre est, s-au deschis două casete (C2, C3) iar în malul terasei, unde s-a 
surprins o bandă de chirpic, s-a deschis caseta (C1). S-au descoperit vestigii arheologice aparţinând 
secolelor IV, VI şi XI-XII. Materialul de secol IV p. Chr., provine din S1 şi prelungirea lui şi constă din: o 
cataramă din fier prevăzută cu spin; o fibulă din bronz, romboidală, fragmentară, un pieptene de os 
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fragmentar, două puluri de ceramică confecţionaţi din pereţii unor vase şi fragmente în special de la vase 
mari de provizii modelate la roată şi arse cenuşiu (Krausengefâsse), decorate cu caneluri sau benzi de linii 
în val (PI I; fig. 1,2,4,6,8 a,b). În perimetrul lui S1 iniţial şi a casetelor C2 şi C3 s-au descoperit parţial două 
locuinţe (L 1 şi L2) cu un bogat material de inventar. Urmele de arsură şi cenuşă, cât şi fragmentele 
ceramice, arse secundar indică faptul că locuinţele au fost incendiate. Materialului de secol VI p. Chr. a fost 
descoperit în L 1 în apropierea malului terasei Oltului şi constă din câteva fragmente ceramice şi a unui 
pieptene de os, fragmentar, cu dinţii bilaterali, lucrat din plăcuţe de os (PI. I, fig.5). Barele transversale sunt 
ornamentate cu incizii constând din linii paralele care le mărginesc pe cele în val. Lipsa unui bogat inventar 
pentru vestigiile de secol VI p. Chr., atestă o locuire de scurtă durată în această perioadă la Chilieni. 

Deasupra nivelelor de locuire, datate în sec. IV şi VI p. Chr., au fost surprinse în S1, C1, C2 şi C3 
(L 1 şi L2), vestigii aparţinând sec. XI-XII, constând din numeroase fragmente ceramice, fragmente de căldări 
de lut, şi obiecte din fier şi ceramică: un vârf de săgeată (fragmentar lipsindu-i o aripioară) din fier (PI I, fig. 
7), aproape identic cu cel de la Ungra, jud. Braşov descoperit în 1974: trei fusaiole plate (una a fost 
confecţionată din peretele unui vas) din ceramică, imitând pe cele plate din plumb descoperite la Doboz
Hajduirtas din Ungaria (PI I, fig. 3 a,b,c), căldări din lut, şase fragmente de buze teşite orizontal şi trase în 
exterior, prevăzute cu orificii dintre care două lucrate la roată (PI I, fig. 9 a,b,c) din a doua jumătate a sec. XI 
sau din sec. al XII-iea. Fragmentele ceramice provin de la vase, mai ales oale-borcan, cu buzele faţetate şi 
ornamentate cu linii simple sau în val, benzi de linii ondulate care încheie o zonă de linii orizontale, benzi de 
linii orizontale, fie lipsite de decor (PI li. fig. 1,2,3,4,5,6,7). Din sec. XI-XII s-a identificat vatra unei instalaţii de 
foc, de formă circulară, cu diametrul de 0,90 - 1,00 m, fragmentară (s-a păstrat jumătate din ea) în 
apropierea lui L2. Pe vatra care a avut un singur strat de lutuială s-a descoperit un fragment de vas cu buza 
faţetată de culoare neagră şi fără ornament, care a fost supus unei arderi ulterioare (PI li fig. 6). 

24. CIUPERCENI, Jud. Gorj; Gheorghe Calotoiu, Vasile Marinoiu, Muzeul judeţean Gorj 

Au fost cercetaţi doi tumuli. Primul turnul avea diametrul de 12 m, iar al doilea, la 4 m vest de primul, 
avea diametrul de 15 m. În primul turnul s-au descoperit câteva fragmente ceramice lucrate cu mâna, la 
adâncimea de 60 cm faţă de nivelul de călcare. În cel de-al doilea turnul, la aceeaşi adâncime, s-au 
descoperit două vase-borcan şi o strachină cu gura în jos, aşezate grupat. Vasele sunt executate cu mâna 
dintr-o pastă de culoare cenuşie cu pietricele ca degresant. Castronul cu buza invazată prezintă două tortiţe 
cu orificii foarte mici. După forma tumulilor şi a vaselor ceramice este vorba de o necropolă ce poate fi datată 
în Hallstatt în sec. V-IV a. Chr. Această necropolă se adaugă la cea de mai mari dimensiuni de la Teleşti
Drăgoieşti (cca. 15 km est) cercetată în anii anteriori de specialişti de la Muzeul judeţean Gorj. 

25. CLADOVA, Jud. Arad; Vasile Boroneanţ, Bucureşti; Pascu G. Hurezan, Muzeul Judeţean Arad; Peter 
Hugel, Muzeul Judeţean Arad 

Campania arheologică a vizat două obiective principale: continuarea cercetării elementelor de 
fortificaţie pe latura de nord, respectiv nuanţarea unor elemente de stratigrafie şi planimetrie în partea 
central-sudică a promontoriului. 

Continuarea SVII prin valul de pământ a confirmat observaţiile campaniilor precedente privind 
existenţa a trei faze ale acestuia: dacică, sec X-XI, respectiv sec. XII. Primele două faze au fost distruse prin 
incendiere. cea din urmă deteriorându-se în timp. Au putut fi aduse noi precizări privind structura de bârne 
pe care a fost clădit valul în faza a doua. 

Coroborarea elementelor de stratigrafie din zona valului cu cele din interiorul fortificaţiei permit 
următoarele concluzii privind locuirea medievală: a). în sec. X a funcţionat o fortificaţie de refugiu distrusă 
probabil cu ocazia incursiunii militare maghiare de la începutul sec. XI; b). după incendierea elementelor de 
fortificaţie în arealul vechii cetăţi există o aşezare cu cimitirul aferent (miji. sec. XI - prima jumătate sec. XII); 
c) către sfârşitul sec. XII valul de pământ este supraînălţat în interiorul fortificaţiei funcţionând un complex 
meşteşugăresc metalurgic (reducere şi prelucrare de metale neferoase, fierării) căruia ii corespunde un 
orizont de înhumare în necropolă; încetarea locuirii corespunde cronologic cu marea invazie tătară; d). la 
sfârşitul sec. XIII în zona centrală a vechiului cimitir se construieşte o biserică sală, edificiul are cel puţin trei 
faze de construcţie definite de elementele de tehnică diferite şi de modificări de planimetrie. 

În vederea descoperirii surselor de materie primă folosită de atelierele metalurgice am intreprins 
periegheze în zona învecinată a dealurilor Podgoriei Aradului depistând mai multe mine de cupru, zinc şi 
argint care par să fi fost exploatate în perioada de funcţionare a atelierelor, însă până la executarea unor 
sondaje de verificare orice concluzii sunt premature. 
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Tabel cu fauna de la Schela Cladovei identificată de L. Bartosiewicz et al. (sub tipar) 

Specii Mezolitic Neolitic Epoca fierului 
număr 2reutate număr 2reutate număr 2reutate 

Bos primiJ?enius Boj.1827 75 1453.6 53 3800.0 
Cervus elaphus L.1758 157 3259.8 230 3857.3 4 104.7 

77 951.8 66 882.9 5 151.2 
Capreolus capreolus L.1758 33 159.5 41 167.2 I 6.4 
Sus scrofa L.1758 48 821.2 39 673.6 2 9.7 
Lepus europaeus Pall 1778 6 8.7 14 26.0 1 0.4 
Bos taurus L.1758 12 299.3 400 11297.0 11 308.1 
Ovis aries L.1758 9 28.2 35 230.7 I 4.4 
Caprinae 55 85.0 292 879.3 13 43.5 
Sus domesticus Erxl. 1777 67 286.1 66 410.3 I 8.9 
Canis familiaris L.1758 21 128.6 29 183.9 
Canis lupus L. 1758 3 23.7 1 3.3 
Vulpes vulpes L.1758 I 2.3 
Meles meles L.1758 2 25.7 I 4.7 
Ursus arctos L.1758 I 9.1 
Felis silvestris Schreb. 1777 2 2.2 
TortuJ?a graeca Boulanj?er 64 161.0 28 37.3 
Anura sp. 2 0.3 5 1.9 
Acioenseridae 265 1292.1 102 209.4 I ,., ,., 

-·-
Acipenser )!entilis L.1758 50 58.8 29 15.3 4 1.2 
Silurus glanis L.1758 46 282.8 30 65.5 I 0.6 
Esox lucius L.1758 13 9.3 19 12.2 
Stizostedion lucioperca L.1758 2 1.3 4 3.9 
Chondrostoma nasus L.1758 I O.I 
Barbus barbus L.1758 I 0.4 
Cyprinus carpio L.1758 466 563.0 303 240.0 12 10.4 
Abramis brama L.1758 18 13.1 14 8.8 
Leuciscus ictus L.1758 2 0.4 I O.I I 0.3 
Cvprinidae 329 136.5 232 73.0 12 1.2 
Total identificate (NISP) 1826 10061.4 2036 23095.0 72 653.7 
Mammalia indet. 429 1587.3 752 3102.2 15 48.5 
Mammalia indet. 491 345.6 546 540.1 13 6.0 
Aves indet. 18 7.7 13 16.I 
Pisces indet. 306 116.2 346 77.2 21 2.5 
Total indeterminabile 1244 2056.8 1657 3735.6 49 57.0 

26. CLUJ-NAPOCA, Jud. Cluj; 

I. PIAŢA MUZEULUI; Mihai Wittenberger, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca 
Au continuat lucrările de consolidare-restaurare în toate sectoarele săpăturii. Astfel, în sectorul A a 

fost finalizat zidul de sprijin din zona fundaţiei obeliscului şi a fântânii medievale. În sectorul C a fost ridicat 
zidul de sprijin de pe latura de N, iar în caroul D au fost refăcute zidurile unei încăperi cu hypocaustum. 

Săpăturile arheologice s-au axat pe stabilirea stratigrafiei complexului. În acest scop a fost trasată o 
secţiune de 9 x 2 m în sectoarele C, D şi E. În acest mod s-a putut observa stratigrafia încăperilor din 
suprafaţa C, stratigrafie care, considerăm noi, este aproape uniformă pentru întreaga clădire romană. 

Nivelele stabilite sunt: 
1. Nivelul târziu roman (amenajări cu lemn şi nivelări cu mortar); 
2. Nivel datat în perioada Severilor (nivelul cel mai bine păstrat: intre nivelul 1 şi 2 există un strat 

consistent de arsură); 
3. Nivel construit în piatră, cu altă structură decât nivelele superioare; 
4. Nivel de construcţii din lemn (s-au păstrat foarte bine grinzile din podea şi un fragment din perete); 
5. Nivel de urme de construcţie din lemn (în ambele nivele de lemn s-au găsit fragmente ceramice 

dacice): 
6. Nivel preistoric - a fost descoperit un fragment de seceră cu buton databil în Ha A 1. 
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li. STR. V. DELEU Sorin Cociş, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca; Valentin Voişian, 
Adela Paki, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca; Zsolt Molnar, student, Facultatea 
de Istorie şi Filosofie · 
Obiectivul principal al campaniei 1996 a constat în dezvelirea laturii de V a clădirii C1 şi restaurarea 

clădirii C2 şi parţial C 1. Suprafaţa cercetată a fost de 15 x 1 O m. Aria investigată continuă de fapt cercetarea 
din clădirea C1. S-au descoperit mai multe camere de locuit, fiecare cu sistem de încălzire prin hypocaust. 
Într-o ultimă fază de locuire, mijlocul sec. III p. Chr. unele camere s-au redus, creându-se un culoar 
neîncălzit. Sub nivelele de piatră au fost descoperite trei nivele cu construcţii din lemn. Stratigrafia este 
identică şi în restul complexului de clădiri, respectiv sec. 11-111 p. Chr., precum şi un nivel de sec. XI-XII. În 
cea mai mare parte a campaniei, s-au executat lucrări de restaurare şi conservare întregii săpături 
arheologice. 

III. PIAŢA UNIRII; Dorin Alicu, Emilian Bota, Valentin Voişian, Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei Cluj-Napoca 
În anul 1996 au continuat cercetările pe şantierul arheologic din Piaţa Unirii. 

Astfel, în suprafaţa nr. 2 a fost degajată complet clădirea absidată descoperită în 1995. Din această clădire 
s-au mai păstrat doar absida şi o parte din zidul sudic. Restul zidurilor au fost scoase (datorită distrugerilor 
medievale nu se poate preciza momentul când au fost dezafectate zidurile). Iniţial, clădirea avea două 
compartimente, ambele dotate cu instalaţie hypocaustum. Întâlnim atât sisteme de încălzire bazate pe 
canale, cât şi sisteme de încălzire bazate pe pile. Se remarcă faptul că absida a fost adosată, într-o fază 
târzie, la clădirea principală. În această zonă a fost identificat şi un nivel de locuire cu vetre şi urme de 
arsură, anterior fazelor de piatră. Pe lângă ceramica romană, pe acest nivel au fost descoperite şi câteva 
fragmente ceramice lucrate cu mâna în manieră dacică. 

La N de clădirea absidată şi paralelă cu ea, a fost degajată o clădire compartimentată. În primele 
două compartimente (de la V) au fost descoperite numeroase fragmente de zgură, arsură şi sticlă. În al 
treilea compartiment se remarcă prezenţa unor urme de bârne arse. Latura de E a clădirii prezintă alte trei 
mici compartimente. La N de această clădire a fost descoperită o colonetă de calcar. În suprafaţa nr. 3 (pe 
axul central al pieţei), au continuat lucrările de degajare a clădirii posibilului templu. A fost descoperit un nivel 
de dărâmătură de cca. 1 m, sub care se găseau fragmentele de tegule provenite din dărâmarea 
acoperişului. Pe latura de S a fost descoperită şi o intrare de la care s-au mai păstrat canaturile (pe o 
înălţime de cca. 1,50 m) şi pragul porţii. În nivelul de dărâmătură a fost descoperit capul unei statuete 
feminine lucrate în calcar. Stilul de execuţie al piesei este îngrijit, ea datându-se la începutul sec. III p. Chr. 

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

A fost investigat, cu precădere, sectorul B al staţiunii. Au fost găsite numeroase vestigii arheologice 
(ceramică, piese litice şi osteologie) risipite între ruinele incendiate a două locuinţe de suprafaţă, aparţinând 
grupului Copăceni. 

În paralel ce aceste cercetări, s-a efectuat o săpătură de control în punctul numit „Carieră", din 
spaţiul aceleiaşi localităţi, identificându-se o nouă staţiune de tip Copăceni. Ceea ce este demn de semnalat, 
în acest context, este faptul că noul material „Vorbeşte" de o altă etapă de evoluţie a grupului (comparativ cu 
cele cunoscute anterior), iar tipul de locuinţă este şi el diferit (semibordeie de dimensiuni mici şi medii). 

28. COSLOGENI, Corn. Grădiştea-Coslogeni, Jud. Călăraşi; Valeriu Sîrbu, Muzeul Brăilei 

Într-o suprafaţă de 112 m.p. s-au descoperit 5 morminte, trei de incineraţie în urnă şi două cu 
incineraţia în groapă. Forma gropilor este cilindrică, ovală şi rectangulară (un singur caz, chiar dacă era 
mormânt de incineraţie în groapă); adâncimea exactă a gropilor nu mai poate fi precizată, întrucât aproape 
toate au fost afectate de lucrările de îmbunătăţiri funciare şi arată. 

În privinţa ritului, toate au fost de incineraţie, dar cu varietate rituală - trei în urmă şi două în groapă, 
cu oasele depuse într-o urnă (2) sau în două urne (1 ), cu sau fără vase cu ofrandă, cu sau fără ofrande de 
carne. 

Vasele - urne sau de ofrandă (întregi sau fragmentate), cu o excepţie, au fost modelate cu mâna: 
borcane, vase-clopot, vase bitronconice. 

Oasele incinerate au fost, de obicei, puternic arse şi, foarte probabil, selectate cu grijă, întrucât 
resturile de cenuşă, arsură şi cărbune sunt nesemnificative. 
Cu excepţia vaselor ceramice, nu s-au găsit alte categorii de piese, nici în morminte, nici în gropile dintre 
morminte. De semnalat descoperirea a 3 gropi fără resturi incinerate şi fără ofrande de carne, două cu vase 
sau fragmente de vase getice. 
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Pe baza tipurilor de vase descoperite mormintele se datează în sec. IV-III a. Chr. 

29. CRASNALEUCA, Jud. Botoşani; Lidia Dascălu, Florentin Burtănescu, Muzeul Judeţean Botoşani 

Prin cercetările de suprafaţă efectuate în zona comunei Coţuşca, judeţul Botoşani, am descoperit o 
nouă movilă din epoca bronzului, care nu figurează în Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani. Movila 
situată în marginea de VSV a satului Crasnaleuca, la aproximativ 1,5 km distanţă de acesta, pe culmea 
dealului „La Coşeri" - este un obiectiv arheologic deosebit de interesant, deoarece ar putea oferi date 
importante privind comunităţile din epoca bronzului din acest spaţiu, date ce ar completa informaţiile deja 
obţinute prin cercetările arheologice efectuate anterior în cele două obiective de la sfârşitul epocii bronzului 
(necropola şi aşezarea aparţinând culturii Noua) aflate de asemenea, după cum se ştie, pe teritoriul satului 
Crasnaleuca. 

Mai mulţi factori au făcut imposibilă începerea, în campania din 1996, a săpăturilor în movilă, fapt 
pentru care ne-am îndreptat atenţia spre zona din preajma acesteia, ştiut fiind că, în unele cazuri. au fost 
descoperite morminte în imediata apropiere a movilelor. A fost cercetat parţial, prin sondaje, suprafaţa de SE 
din preajma movile, în care au apărut patru morminte individuale de inhumaţie (două morminte de copii), cu 
schelete aflate în poziţie chircită, pe stânga (3 morminte) sau pe dreapta (1 mormânt), orientate cu craniile 
spre NE (3 morminte) sau NV (1 mormânt). Cu excepţia mormântului 1, lipsit de inventar, în celelalte 
morminte s-au găsit 1 -2 vase de lut sau fragmente ceramice 

Foarte important este mormântul 2, îndeosebi prin materialele arheologice pe care le conţinea: un 
pahar tronconic şi o ceaşcă bitronconică. Cele două vase sunt lucrate din pastă de culoare neagră, cu pete 
cafenii la exterior, în care s-a adăugat silex ca degresant. Ceaşca, de formă bitronconică, are gât scurt, 
drept, fund plat şi două torţi puţin supraînălţate, lucrate din bandă îngustă şi prevăzute la partea superioară 
cu o uşoară înşeuare. Vasul este ornamentat cu linii incizate (pe gât) şi bandă de triunghiuri, cu vârful în jos, 
haşurate oblic (pe umăr). De remarcat, prezenţa unei mari cantităţi de silex pisat în pasta vasului, evident 
vizibil pe suprafaţa acestuia. Datele obţinute prin sondajul efectuat la Crasnaleuca - ,,Coşeri" ne conduc spre 
concluzia, că cele patru morminte sau cel puţin mormintele 2 şi 4 care conţin ceramica prezentată mai sus, 
pot fi atribuite culturii Komarovo din bronzul mijlociu. 

Aceste morminte fac parte dintr-o necropolă, care, după cum indică planul săpăturilor, continuă cel 
puţin în partea de sud-est a zonei din imediata apropiere a tumulului. 

Descoperirea de la Crasnaleuca a urmelor culturii Komarovo apare ca deosebit de importantă pentru 
completarea golului de informaţii existent în prezent în legătură cu epoca mijlocie a bronzului din zona 
Moldovei de nord-est, procesele cultural-istorice la sfârşitul bronzului mijlociu şi începutul perioadei finale a 
epocii bronzului din acest spaţiu. Ca urmare, se impune cercetarea integrală a acestui obiectiv, inclusiv a 
movilei. 

30. CRISTEŞTI, Jud. Mureş; Dumitru Protase, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca; Nicoleta Man, 
Muzeul Judeţean Mureş 

Cercetările au avut drept scop stabilirea perimetrului aşezării romane în imediata vecinătate a 
actualului sat Cristeşi. În acest scop au fost trasate 3 secţiuni în locul mărginit de drumul vechi al 
Combinatului de aşezarea actuală şi Mureş. 

Secţiunea I ( 20 x 1,5 m) a fost orientată EV la aproximativ 500 m de malul Mureşului. La 
adâncimea de 0,50-0,60 m s-a descoperit o groapă amenajată umplută cu nisip fin, cu diametrul de 1,20 m, 
care, probabil, a fost în apropierea unui atelier de olărit. În partea de E, groapa se continuă cu o porţiune 
pavată cu piatră pe toată suprafaţa secţiunii, probabil, o curte amenajată, unde meşterul olar avea la 
îndemână materiile prime, atelierul şi cuptorul de ars ceramică. Argumente în plus pentru existenţa aceste 
amenajări s-au descoperit pe toată suprafaţa pietruită a secţiunii. 

Secţiune a li-a a fost trasată perpendicular pe S1. La adâncimea de 0.50-0,60 cm s-au descoperit 
urmele unor pari de lemn cu diametrul de 10-14 cm, de la scheletul unei locuinţe de suprafaţă. Parii de lemn 
(aşa cum au fost surprinşi în stratigrafia verticală şi orizontală) încadrează un perimetru de 3,30 x 4,20 m 
având câte trei pari pe fiecare latură. Materialul recoltat din locuinţă constă din ceramică roşie de factură 
Cristeşti, de foarte bună calitate, cuie şi scoabe din fier şi două lame din bronz. 

Secţiunea a III-a (10 x 1 m) a fost orientată E-V, chiar pe malul Mureşului. La adâncimea de 0,40 m, 
între careurile 3 şi 8 a fost descoperită o podea din cărămidă pisată şi continuată cu o suprafaţă acoperită în 
totalitate cu plăci de gresie şi cărămizi. Analiza acestui conglomerat de material şi a profilului vertical, unde 
se văd urmele unor pereţi subţiri lutuiţi, ne determină să concluzionăm că aici a existat o locuinţă de 
suprafaţă modestă. Din interiorul locuinţei, alături de materialul ceramic abundent, s-a descoperit o monedă 
de bronz din timpul lui Traian şi un fragment dintr-o fibulă de bronz. La adâncimea de 0,60 m materialul 
ceramic s-a rărit, însă nu a dispărut complet. 
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La sfârşitul acestei campanii arheologice putem concluziona că, în acest sector al aşezării a existat 
un singur strat de cultură romană, spre deosebire de cercetările anterioare care au dovedit existenţa a 
două straturi de cultură romană. În săpăturile acestui an a fost descoperită numai ceramică roşie, cea 
neagră-cenuşie lipsind complet. 

31. CUCUIŞ-DEALUL GOLU, Com. Beriu, Jud. Hunedoara; Gelu Florea, Ioan Glodariu, Universitatea 
"Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca; Gabriela Gheorghiu, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca 

În acest an, ultimul destinat cercetării de la Cucuiş, au fost continuate secţiunile menite să precizeze 
stratigrafia platoului superior, în cea mai mare parte distrusă de tăierile de arbori, smulgerea rădăcinilor şi 
eroziunea naturală care l-au urmat. 

Au fost cercetate mai multe secţiuni, după cum urmează: 
Secţiunea IV/1995 (care rămăsese doar decapată din campania anterioară) (orientată aproximativ 

Est-Vest), perpendiculară pe secţiunea magistrală (S 1/1993). Stratigrafia cuprinde (de sus în jos) humus-ul 
actual, nivelul dacic (fără complexe arheologice şi conţinând material aflat în poziţie secundară), nivel 
preistoric cu sporadice fragmente ceramice Coţofeni, un strat subţire de amenajare (depus în lentile pentru 
nivelarea stâncii), stânca nativă. 

Secţiunea 1/1996 (orientată NNE-SSV - în prelungirea magistralei; 10/1,5 m). Stratigrafia (de sus în 
jos): humus actual, nivel dacic de amenajare, stânca nativă. intre m. 4 - 6,6 a fost descoperit un pavaj din 
piatră de râu, asemănător celui care placa pe alocuri panta interioară a valului cetăţii. 

Secţiunea 11/1996 (orientată VNV-ESE; 14/1,5 m) a avut ca obiectiv unele zone ale platoului 
superior în care au fost identificate la suprafaţă urme de lipitură de perete arse. Stratigrafia (de sus în jos): 
humus actual, nivel dacic de umplutură a platoului (pigmentat cu lipitură arsă), nivel preistoric slab 
reprezentat (conţinând materiale arheologice Coţofeni deranjate de amenajarea ulterioară), strat de lut 
(nivelare), stânca nativă. În profilul de SE al secţiunii, pornind chiar de sub humus s-a conturat (între m. 2 -
5) o alveolare umplută cu pământ pigmentat cu roşu. În m. 1 stânca a fost cruţată pentru a înlocui baza de 
piatră(?) a unei construcţii dacice. Această alveolare ar fi putut aparţine unei barăci dacice ridicată pe o 
talpă din lemn. 

Materialele arheologice, puţine la număr, cuprind ceramică dacică şi aparţinând culturii Coţofeni (au 
fost descoperite inclusiv două topoare de piatră). 

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

Au continuat cercetările în aşezarea din punctul "La izvoare-Sipieşti", satul Davideni, corn. Ţibucani. 
A fost cercetată o nouă suprafaţă din zona de sud a aşezării din sec. V-VII, prin săparea secţiunilor 80 şi 81, 
fiecare în lungime de câte 150 m şi o lăţime de 1,50 m. Distanţa dintre cele două secţiuni fiind de 2 m. În 
suprafaţa săpată efectiv, respectiv în suprafaţa celor două secţiuni şi casetelor necesare dezvelirii unor 
complexe arheologice, s-au găsit resturi de cultură materială ce atestă prezenţa unor aşezări aparţinând mai 
multor epoci istorice, respectiv epoca bronzului (cultura Noua), prima epocă a fierului (Hallstatt-ul târziu), 
Latene târziu şi sec. V-VII. 

Ca şi în campaniile anterioare, orizontul arheologic cel mai bine reprezentat, care constituie în fapt şi 
obiectivul principal al cercetărilor de la Davideni, îl constituie aşezarea din sec. V-VII. În această campanie 
de cercetare au fost descoperite încă două locuinţe cu o încăpere, de tipul celor cu podeaua mai puţin 
(L70) sau mai mult (L71) adâncită, faţă de nivelul de călcare, construite din bârne lutuite, cu acoperişul 
realizat din materiale uşoare, probabil în două pante. Nu s-au găsit gropi care să indice prezenţa furcilor de 
susţinere a pereţilor şi acoperişului. Intrarea în L70 s-a aflat pe latura de NV, dinspre zona cu izvoare, iar în 
L71 pe latura de est. Dacă în L70 s-a găsit o singură instalaţie pentru foc, constând dintr-un cuptor din 
pietre, în L71 s-au găsit cinci instalaţii pentru foc, respectiv un cuptor din pietre pe latura de vest şi patru 
cuptoare din lut, de tipul celor cotlonite în pământ, dispuse în colţurile de nord şi sud. Cele patru cuptoare din 
lut aparţin cronologic unor faze diferite. Pe baza observaţiilor din teren se poate afirma că iniţial, pe lângă 
cuptorul din pietre a funcţionat şi cuptorul din lut C2. Probabil, concomitent, a funcţionat şi C3. La o 
reamenajare şi lărgire a locuinţei, cuptoarele C2 şi C3, probabil deteriorate între timp, au fost dezafectate, şi 
s-au construit cuptoarele C1 şi C4, care s-au păstrat aproape în întregime. Cuptoarele din lut, de formă 
circulară în plan orizontal, cu diametrul de cca. 1,00 x 1,20 m, aveau înălţimea bolţii, în interior, de cca. 0,35 
m. De forma unei calote sferice, aveau vatra mai mult sau mai puţin supraînălţată, faţă de podeaua locuinţei, 
iar gura întărită cu bulgări mari de conglomerate (pietriş cu nisip). Numărul mare al cuptoarelor, dovedeşte 
că locuinţa a fost folosită un timp mai îndelungat, fiind reamenajată, în fapt refăcută, cel puţin o dată. 

Inventarul aflat în cele două locuinţe este format aproape exclusiv din ceramică. Doar în L71, în 
afară de ceramică, s-a găsit un ac din bronz, de la o fibulă de tipul cu piciorul întors pe dedesubt, şi un 
mâner de cuţit, din corn. 
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Atât în L70 cât şi în L71 s-a găsit ceramică lucrată cu mâna, dar şi ceramică lucrată la roată. Cu 
mâna au fost lucrate vase borcan şi tipsii. Categoria ceramicii lucrate la roată este atestată prin prezenţa 
unor fragmente din vase mari de provizie, de tradiţie Sântana de Mureş, de culoare cărămizie, pastă ciment, 
ornamentate cu linii vălurite, găsite în L70; sau fragmente din vase borcan, de dimensiuni mici, lucrate dintr-

. o pastă nisipoasă, de culoare cărămizie, având coaste în interior şi decorate cu striuri drepte, şi mai rar 
vălurite, pe suprafaţa exterioară. Prezenţa acestor categorii ceramice asigură încadrarea locuinţelor L70 şi 
L71 în prima fază din evoluţia aşezării din sec. V-VII de la Davideni, respectiv în faza încadrată în ultimele 
decenii ale sec. V şi prima jumătate a sec. VI p. Chr. 

Dintre descoperirile din această campanie, mai menţionăm, un complex, probabil un atelier (?), din 
care s-au recuperat câteva greutăţi din lut şi mai multe străpungătoare, complex care poate fi atribuit aşezării 
din sec. V-VII. Tot acestui orizont cronologic îi aparţine şi un mic pieptene din os, descoperit în S81, la 
metrul 79 şi la -0,45 m adâncime. Piesa, cu mâner semicircular, a fost confecţionată dintr-o singură plăcuţă 
de os, are un singur rând de dinţi, şi este ornamentată, pe faţă, cu cercuri concentrice, incizate, dispuse în 
rânduri. Mijlocul mânerului este terminat printr-o cruce. Piesa, un pieptene miniatural, prin caracteristicile 
sale, se încadrează în seria obiectelor cu semnificaţie paleocreştină descoperite la Davideni şi se 
încadrează în sec. V-VI. 

În aşezarea de la Davideni, au fost descoperite până acum 71 de locuinţe, dintre care 70 aparţin 
nivelului aşezării din sec. V-VII, iar una (L62) atestă un nivel din sec. VIII-IX. Cu cele 70 de locuinţe 
descoperite până acum, cu un inventar bogat şi divers, aşezarea de la Davideni se recomandă ca unul din 
siturile arheologice de mare importanţă pentru cunoaşterea epocii sec. V-VII din spaţiul est-carpatic, ca şi al 
României în general. 

33. FOENI, Jud. Timiş; Florin Draşovean, Dan Leopold Ciobotaru, Alexandru Szentmiklosi, Muzeul 
Banatului Timişoara 

S-au continuat săpăturile în SB, prin curăţirea grundului şi a profilelor. Se cercetează prin săparea 
unor niveluri de 5 cm grosime. În suprafaţă, la adâncimea de 0,65 m, a apărut podina lucrată din lut a unei 
locuinţe de epoca bronzului, cu dimensiunile de 4,4 x 3,6 m. În colţul de V aceasta este arsă, căpătând 
consistenţa unei vetre. Nu au fost surprinse şanţuri de fundaţie sau gropi de stâlpi. 

La adâncimea de O, 70 m în carourile 14, 15, 17, 18 a fost surprinsă groapa unui mormânt de 
inhumaţie, orientată N-S. Pe fundul acesteia, la adâncimea de 1 m, au fost descoperite 2 oase lungi, dispuse 
în stânga craniului. Nu au fost descoperite piese de inventar. Acest mormânt, prin dispunerea haotică a 
oaselor, se leagă de cel din S6, fiind diferite faţă de cele din centrul necropolei, în care toate oasele sunt în 
poziţie anatomică. Totuşi, aceeaşi orientare a gropilor şi, în parte, acelaşi inventar funerar din S6 - similar 
celorlalte aflate în S3, S4, S5 - ne determină să le atribuim sarmaţilor (sec. III-IV). 

La adâncimea de 0,80 m în carourile 4-5, 7-8 şi 14 au apărut două vetre de foc care aparţin 
ultimului nivel de călcare neolitic. Acest nivel conţine o mare cantitate de ceramică şi oase de animale. La 
această cotă s-au întrerupt săpăturile din SB. 

În paralel cu săpăturile din SB, s-au deschis alte patru suprafeţe: S9, S1 O, S11 şi S12. Toate 
acestea sunt adiacente zonei în care se practică înmormântările actuale şi au fost făcute cu scopul de a 
salva de la distrugere marginea de E - singura care se mai păstrează - a locuirilor preistorice şi medievale, 
precum şi a cimitirului sarmatic. 

În toate aceste suprafeţe s-a ajuns la cota de 0,80 m, la fel ca şi în S6. Până la această cotă toate 
nivelurile sunt bulversate de locuirea medievală, stratul de epoca bronzului fiind distrus şi înlocuit de o 
microstratigrafie medievală. 

În suprafeţele alăturate, S10 şi S12, a apărut o locuinţă medievală de suprafaţă de 10 x 4,5 m. 
Aceasta a fost construită prin săparea unei gropi rectangulare cu o adâncime de cca. 0,60 m. Au fost 
surprinse gropi de stâlpi atât la colţurile edificiului, cât şi pe traseul pereţilor. La jumătatea axei lungi, locuinţa 
este compartimentată de un zid de cărămidă arsă, legat cu lut. Acesta este pe acelaşi aliniament cu gura 
unui cuptor oval, orientat cu axa lungă pe acest zid, astfel încât gura cuptorului era în încăperea de N, iar 
corpul acestuia în încăperea de S. Cuptorul are diametrul de 1,30 m şi vatra prezintă un nivel de refacere. 
Locuinţa are o podină din lut galben bătut, care se află înclinată din construcţie de la 0,90 m în încăperea de 
N, la 1,20 m în cea de S. 

Pe podina locuinţei a fost descoperită o monedă ungurească de argint din 1617, care datează 
locuinţa în prima jumătate a sec. XVII. 

La acest stadiu al cercetărilor, din lipsă de fonduri, am întrerupt săpăturile, iar suprafeţele au fost 
acoperite cu folie de plastic şi un strat subţire de pământ. 

Cercetări arheozoologice. Georgeta El Susi, Muzeul judeţean Reşiţa 

O însemnată cantitate de resturi faunistice provine din această campanie arheologică, fiind determinate 
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aproximativ 4855 fragmente. Dintre ele, au fost determinate până Ia gen şi specie cca. 3765 (77.5%). Distribuţia 
materialului pe specii este următoarea: 

SPECIA NR. FRAGM. % % NMI % 
Bos taurus 2050 53,3 41,4 89 35,7 
Ovicaprine 354 9,4 7,2 45 18 
Sus s. dom. 405 10,7 8,3 38 15,2 
Canis fam. 37 0,9 0,7 8 3,2 
TOTAL DOMESTICE 2806 74,5 57,7 180 72,2 
Cervus elaph. 638 16,9 13, 1 32 12,8 
Bos primig. 178 4,7 36 13 5,2 
Sus s. ferrus 79 2 1,6 14 5,6 
Caoreolus c. 59 1,5 1,2 8 3,2 
Castor fiber 2 0,05 0,04 1 0,4 
Lepus sp. 3 0,07 0,07 1 0,4 
TOTAL SĂLBATICE 959 24,4 19,7 69 27,7 
DETERMIN. 3765 100 n,5 249 100 
Bos sp. 260 5,3 
Bos/Cervus 168 3,4 
Ovic/Capreol. 74 1,4 
Sus sp. 72 1,4 
Aşchii 436 8,9 
Cornede cerb 15 0,3 
MAMIFERE 4790 98,6 
Alte sp. 65 1,3 

Populaţia de bovine exploatată de comunitate este una mixtă, vită/bour, cu o conformaţie robustă şi 
talie înaltă. S-au înregistrat valori ale taliei de 131 - 136,7 cm pentru masculi, 110 cm pentru femele şi 129 
pentru castraţi. Utilizarea animalelor se făcea în principal pentru carne, în procent de până la 50% din stoc, 
şi în subsidiar pentru lapte, tracţiune, reproducere. Ovicaprinele erau detalie mică, s-au înregistrat valori ale 
înălţimii la greabăn de numai 48 - 59 cm. Mai mult de jumătate din numărul minim de indivizi estimaţi s-au 
tăiat în stadiul de tineret şi subadulţi. 

În cazul suinelor, tăierile însemnate se realizau între 1 - 2 ani (în procent de 70%). În general, 
speciile domestice reprezintă cca. 73%, vânătoarea având un predilect caracter alimentar. Spectrul faunistic 
al mamiferelor sălbatice este sărac, semnalându-se doar 6 specii: bour, cerb, mistreţ, căprior, castor şi 
iepure. O paralelă între spectrele faunistice de la Foeni şi Parţa (două situri plasate imn Câmpia Banatului), 
scoate în evidenţă doar câteva asemănări, concretizate în: exploatarea unei faune sălbatice puţin variate. În 
general, fiecare comunitate şi-a avut linia ei proprie de evoluţie. Astfel la Foeni, economia animalieră era 
centrată pe exploatarea bovinelor, şi într-o mică măsură pe a suinelor şi ovicaprinelor. Dimpotrivă, la Parţa, 
deşi bovinele sunt majoritare, suinele şi ovicaprinele au ponderi semnificative în alimentaţie. Mai mult, în 
nivelul 5 (apropiat cronologic de Foeni), suinele domestice tind să-şi mărească procentajul ajungând la 20%. 

34. GARVĂN-DINOGEŢIA, Com. Jijila, Jud. Tulcea; Alexandru Barnea, I.A.B., responsabil; Mihai Ionescu, 
M.C.M.; Robert Constantin, Alexandra Zbuchea, Ionuţ Bercaru, studenţi F.I.B. Fonduri I.A.B. 

Cetate. Drum în iulie, de la Adamclisi, pentru pregătire lucru. Între 12-25 aug., pregătirea terenului 
(în special sector D) pentru înregistrare grafică - relevee, ridicări tapo ş.a. - cât mai completă a tuturor 
cercetărilor din ultimii ani şi racordarea lor la situaţiile notate anterior (A.B.). 

35. GĂLĂŢUI, Jud. Ialomiţa; Studiul faunei de la Gălăţui (cultura Boian); Adrian Bălăşescu, MNIR 

Materialul arheozoologic provine din săpăturile arheologice efectuate între 1982-1984. S-au 
identificat resturi faunistice ce aparţin claselor: Bivalvia, Pisces, Aves şi Mammalia (peste 90% din material). 

Mamiferele sunt reprezentate de 5 specii domestice: Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Sus 
domesticus, Canis familiaris şi 4 specii sălbatice: Equus caballus, Bos primigenius, Cervus elaphus şi Vulpes 
vulpes. 

În cadrul activităţii de creştere a animalelor, bovinele ocupă primul loc, urmate de ovicaprine şi de 
suine. Ponderea dintre animalele domestice şi cele sălbatice arată că vânătoarea juca un rol secundar în 
economia alimentară a sitului. 
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36. GÂRLA MARE, Jud. Mehedinţi; Ion Stângă, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier Drobeta Turnu-Severin 

A cincea campanie de cercetare arheologică în "villa rustica" de la Gârla Mare, punct km. fluvial 840, 
s-a axat pe: 

1. Urmărirea, spre nord, a incintei şi construcţiilor interioare descoperite în campaniile precedente. 
2. Cercetarea zonei din estul incintei începută în SB/1995. 

În acest scop au fost trasate S11, S12, S13 şi Caseta nr.1. S11 (16 x 2 m), aliniată spre nord, a fost trasată 
pe buza unui şanţ de drenare a apei, orientat est-vest cercetat între 1956-1957. La adâncimea de 0,90 m 
apare zidul de incintă realizat în aceeaşi tehnică cu fundaţiile descoperite anterior, variind numai lăţimea lor. 

Stratigrafia S11. Şanţul de drenare are astăzi o lăţime, la gură de 6 m, la fund de 1,80 m. Pământul 
scos din şanţ a fost aruncat de o parte şi de alta a şanţului. Aşa se face că stratigrafic, sub stratul vegetal 
gros de 15-20 cm, apare un strat gros de 50-60 cm, pământ scos din şanţ, cu urme materiale romane; sub 
acest strat şi la nivelul fundaţiei, apare stratul de cultură, gros de 15-20 cm, evidenţiat prin sporadice 
fragmente ceramice, de cărămizi şi ţigle, care treptat, treptat, dispare în carourile 6-8 ale S11. Zidul de 
incintă este demantelat în întregime de şanţul de drenare. El reapare la nordul şanţului de drenare, 
prinzându-i şi colţul care se închide spre vest. 

S12 (30 x 2 m) a fost trasat paralel cu SB (1995) la 5 m spre nord deci în afara incintei. 
Stratigrafia. Stratul vegetal, arabil, gros de 15-20 cm cu numeroase forme materiale antrenate de 

brazda plugului. În stratul de cultură, gros de 20-50 cm, în carourile 7-8 ale S12 a apărut un cuptor de olar. 
El se află la cca. 20 m est de zidul de incintă. 

Date tehnice. Păstrează numai focarul de formă rotundă cu diametrul de 1,90 m. Groapa focarului, 
săpată în solul virgin, are pereţii interiori căptuşiţi cu un strat de lutuială fără pleavă, groasă de 5-7 cm. La fel 
şi fundul focarului. Piciorul, central, era realizat din trei cărămizi de chirpic de dimensiunile 43 x 29 x 12 cm. 
Ulterior două cărămizi ale piciorului au fost doborâte şi aşezate de o parte şi de alta a primei cărămizi. 
Lutuiala pereţilor interiori ai focarului a fost consolidată cu fragmente ceramice de ţigle, olane şi tipare de 
opaiţe. Din fragmentele de tipare de opaiţe am reconstituit trei tipare întregi şi două fragmentare. 

Concluzii. 
Zidul de incintă se închide în partea de nord, înspre vest. Deci alte construcţii interioare trebuie 
căutate spre vest de zidul de incintă. 
Există suficiente dovezi privind activitatea unui centru ceramic pe lângă villa rustica de la Gârla 
Mare. 

37. GEOAGIU DE JOS, Jud. Hunedoara; Gheorghe Petrov, Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei Cluj
Napoca 

În curtea casei parohiale reformate din localitate, se află o biserică cu plan central (rotondă cu navă 
circulară şi sanctuar semicircular spre est), o adevărată raritate în cadrul arhitecturii medievale cu caracter 
religios din Transilvania. Cercetările arheologice în zona rotondei au fost începute în anul 1993 printr-o 
interventie cu caracter de salvare, în anii următori ele fiind sistematice. 

ln a IV-a campanie de cercetări (1996) au fost executate două secţiuni arheologice după cum 
urmează: S5, direct pe zidul de nord al rotondei, pornindu-se cu o axă lungă de 5,50 m de la îmbinarea 
navei cu absida altarului. Avându-se în vedere formele circulare ale conturului zidurilor rotondei, pentru 
laturile acestei secţiuni au rezultat dimensiuni variabile: 4,85 m pentru latura de vest care porneşte de pe 
zidul navei şi 5,82 m pentru latura de est care porneşte de pe zidul absidiei. Lăţimea secţiunii a fost de 2 m. 
S6 = 5 x 2,50 m, în imediata apropiere a rotondei, la nord-est. Laturile mai lungi ale secţiunii sunt paralele cu 
S2/1994 aflată înspre sud, între S6 şi S2 fiind lăsat un martor de pământ cu lăţimea de 0,50 m. Laturile mai 
scurte sunt paralele cu S5 aflată înspre vest, între cele două secţiuni fiind lăsat un martor de pământ cu 
lăţimea de 0,50 m. În S5 şi S6 au fost descoperite şi cercetate un număr de 28 morminte (M70-M97). Cel 
mai vechi mormânt cercetat (M70/S5), a fost datat cu ajutorul unei monede emise în vremea domniei regelui 
Ladislau I al Ungariei (1077-1095). Mormântul face parte din cel mai vechi orizont de înmormântări practicat 
în cimitirul din jurul rotondei. În zona apropiată edificiului, înmormântările medievale mai târzii, deranjează de 
cele mai multe ori mormintele care aparţin perioadei arpadiene. 

Pentru datarea rotondei, ne menţinem în continuare părerea - exprimată dealtfel şi cu alte ocazii - că 
aceasta a fost ridicată către sfârşitul secolului al XI-iea, însă pentru o concluzie precisă şi lipsită de unele 
incertitudini actuale, aşteptăm fonduri şi campaniile viitoare., când vom continua cu cercetarea cimitirului şi a 
interiorului rotondei. 

Dacă datarea acestei biserici cu plan central se confirmă în întregime până la sfârşitul cercetărilor 
arheologice, atunci rotonda de la Geoagiu de Jos este cea mai veche biserică de zid aflată încă în picioare 
nu numai de pe teritoriul Transilvaniei dar şi al întregii ţări. Credem că acest argument poate reprezenta un 
motiv întemeiat, pentru ca instituţiile specializate ale statului să intervină în scopul unei minime restaurări a 
acestui unic şi important edificiu de cult. 
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38. GHENCI - "LUTĂRIE", Jud. Satu Mare; Nemeti Janos, Institutul Român de Tracologie 

La o distanţă de 6 m de la drumul de ţară Ghenei - Sânmiclăuş, la zona lutăriei spre sat, în malul 
deranjat s-a observat profilul unei gropi menajere. După taluzarea malului lutăriei a apărut groapa nr. 1 /1996 
cu următoarele dimensiuni: diametrul în profil 1,03 m; adâncimea maximă este de 0,90 m, se adânceşte 
oblic, în mijloc are o mică adâncitură. Se colorează în negru, pe fundul gropii s-a observat o depunere 
subţire de scrum şi cenuşă, dar pereţii săpaţi în lut nu prezintă urme de ardere. A fost deschisă o mică 
casetă cu dimensiuni: 1,70 x 11 O: dimensiunea gropii; 1,03 x 0,75 m. Conţinutul Gr. 1/1996. Puţine oase de 
animale, un fragment de greutate de lut, câteva cioburi lucrate cu roata olarului şi cu mâna. 

Datarea este nesigură şi nici destinaţia nu este clară. Fragmentele ceramice probabil fac parte din 
olăria hallstatiană târzie (Ha.O). 

Complexul nr. "A". Tot complexul s-a colorat ca o pată mare cenuşie, apare imediat sub stratul 
vegetal. În cadrul acestui complex se delimitează Gr.nr. 1 cu dimensiuni: 1,40 x 1,22 m şi adâncimea 
maximă de 0,98 m. Umplutura gropii a avut o culoare mai negricioasă. Se adânceşte în lutul galben, având o 
formă de coş de albine, cu gura largă, baza mai îngustă, rotundă. Din groapă s-a recuperat relativ puţine 
fragmente ceramice, mai mult atipice, dar un fragment este clar de epoca Lt. C1-final. Este ulterioară 
vestigiilor din complexul "A" deoarece taie Gr. nr.2. 

Gr. nr. 2 are o formă neregulată cu adâncimi variate, neuniforme, având dimensiuni: 2,90 x 1,80 
(adâncimea variază intre 0,35/0,45-0,65/0,76 m). Groapa a fost umplută cu foarte multă cenuşă, bucăţi mari 
de cărbuni, oase de animale, bucăţi mari de chirpici, scoici, melci şi relativ multe fragmente ceramice. 
Depunerea de cenuşă şi de cărbuni în unele locuri formează un strat gros la fundul gropii. Fragmentele 
ceramice sunt lucrate cu mâna şi cu roata olarului şi fac parte din olăria specifică Ha. O din zonă aparţinând 
culturii Vekezug, grupului Sanislău-Nyirseg. În colţul negru al complexului "A" se distinge o altă groapă 
mult mai adâncă de formă neregulată cu adâncimea maximă de 1,05 m, tăiată de o groapă modernă. 
Conţine foarte multă cenuşă, cărbuni şi oase de animale, dar puţine fragmente ceramice hallstattiene târzii. 

Complexul nr. B. S-a observat la 5 m de la drumul de câmp Ghenci-Sânmiclăuş, la marginea 
lutăriei, spre valea mlăştinoasă. Umplutura gropii s-a colorat în culoare neagră, se adânceşte în lutul galben 
ca o căldare, având dimensiuni: diam. max.=1,76 m, adâncimea 0,70 m faţă de nivelul actual (stratul vegetal 
a fost eliminat). Conţinutul gropii constă din fragmente ceramice din epoca romană (barbaricum), un 
fragment de castron - ceramică provincială romană şi un piepten cu mânerul semiglobular, prevăzut cu nituri 
de bronz, osul este ornamentat cu motive crestate. Datarea complexului este sec. IV-V. Complexele C,D,E 
se încadrează în descoperirile bine cunoscute din anii anteriori, datate ori din epoca romană, ori din epoca 
prefeudală sau din feudalismul timpuriu. 

39. GHERĂSENI, Jud. Buzău; Eugen Marius Constantinescu, Muzeul Judeţean Buzău 

Am continuat cercetările în perimetrul Cimitirului 1, prin deschiderea suprafeţei S VI, din care am 
săpat un tronson de 40 x 7,5 m, situat la sud de secţiunea S 111/91. Am cercetat cinci morminte de 
inhumaţie, un complex magico-religios cu cranii de cal şi un complex cu ceramică hallstattiană. Trei 
dintre mormintele cercetate - M 101 (identificat în 1995), 102 şi 103, aparţin necropolei Sântana de 
Mureş, iar celelalte - M 104 şi 105 perioadei de tranziţie la epoca bronzului. 

Mormântul 101, înhumat, copil, orientat N 590o/oo; groapă cu nişă în peretele de vest; decubit dorsal; 
braţele pe lângă corp, picioarele paralele; oasele friabile; printre oase - cărbuni. Inventar: 1. castron, 
cenuşiu, la roată, spart din vechime (reparat prin trei perechi de găuri), cu ofrandă de carne bogată; 2. cană, 
la roată, cenuşie-neagră; 3. castron, la roată, cenuşiu-negru; 4. strachină, la roată, cenuşie-neagră; 5. 
strachină, la roată, cenuşie-neagră; 6. borcan, la roată, cenuşiu-negru; 7. pieptene os, trei plăci, nituri bronz, 
mâner semicircular înalt, umăr orizontal cu şa. Printre vase erau oase de animal (ovicaprină). În umplutura 
gropii s-au găsit peste 30 cochilii de melci. 

Mormântul 102, înhumat, matur, orientat N 400o/oo; deranjat din vechime. Groapă cu colţurile 
puternic rotunjite. Cea mai mare parte a scheletului lipseşte; în poziţie iniţială peroneul stâng; lângă el, în 
poziţie secundară, pieptene de os, trei plăci, nituri fier, mâner semicircular mediu, umăr în şa pronunţată. 

Mormântul 103, înhumat, matur, orientat N 200o/oo; deranjat din vechime. Groapa iniţial oval
alungită, mult mărită şi deformată de jefuitori. Partea superioară a scheletului răvăşită; nederanjate oasele 
bazinului, picioarelor, antebraţului drept şi ambelor palme. Inventar: nederanjat 1. cuţit fier, cu teacă şi mâner 
lemn (pi. 1 /6); peste ofrandă de carne; 2. borcan, scund, cu mâna, galben-cărămiziu, ardere secundară (pi. 
1/3); 3. strachină (fragm.), la roată, castanie (pi. 1/4); 4. urcior, la roată, cenuşiu (pi. 1/2) (fragm.); 5. pieptene 
os, trei plăci, nituri bronz, mâner semicircular plat, umăr cu şănţuire (pi. 1/1); 6. inel fier (pi. 1/9); 7. aplică fier 
cu două nituri lungi (pi. 1/7); 8. manşon(?) de cazma(?) din bandă de fier cu colţurile îndoite, cinci perechi 
de nituri înalte, trei nituri scurte (pi. 1/8); 9. zece pietricele de spărtură, culoare neagră, înşirate (aşezate) 
intre picioare spre bazin şi sub oasele palmei drepte; în umplutura gropii: 1 O. strachină (fragm.), la roată, 
cenuşie (pi. 1 /5); 11. trei lame late, un vârf triunghiular şi un nucleu, toate din silex. 
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Mormântul 104, înhumat, matur, chircit, decubit drept; orientat V 495%0; groapă triunghiulară cu o 
latură arcuită; oasele bine păstrate; lângă craniu s-a găsit partea inferioară a unui pahar de lut. Atribuit 
perioadei de tranziţie la epoca bronzului. 

Mormântul 105, înhumat, matur, chircit, decubit stâng; orientat E 152o/oo; deranjat parţial de plug; 
groapa pentagonală cu colţurile rotunjite. Lipsesc oasele craniului, toracelui, şirei spinării. Fără inventar. 
Atribuit perioadei de tranziţie la epoca bronzului. 

Complexul cu cranii de cal. Într-un şanţ frânt, lung de 6,90 m (4,50/2,40) şi lat de 0,45 m, la 
adâncimea de 0,70 - 0,78 m faţă de nivelul actual de călcare, au fost depuse şase cranii de cal tânăr (3 - 5 
ani), tranşate: mandibulele separate de craniile propriu-zise. În latura lungă a şanţului (4,50 m), orientată 
VNV - ESE, au fost depuse calotele şi mandibulele de la cinci cai (pi. 1/12), grupate de la vest spre est, 
astfel: două calote una lângă alta, în poziţie normală, cu botul spre est; urmează o calotă răsturnată, cu botul 
spre vest; apoi o calotă răsturnată, cu botul spre sud-vest; urmează două mandibule alăturate, una în poziţie 
normală, spre vest, cealaltă culcată pe dreapta, spre est; în continuare, două mandibule alăturate, una în 
poziţie normală, spre est, cealaltă culcată pe dreapta, spre vest; la 0,80 m de acestea se află o calotă 
răsturnată, orientată spre est şi, în continuare, la 0,30 m, o mandibulă culcată pe dreapta, spre nord; în acest 
punct şanţul îşi schimbă direcţia spre sud, pe o lungime de 2,40 m; foarte aproape se află o mandibulă 
culcată pe stânga, orientată spre nord-est; la 0,80 m sud de aceasta, o calotă în poziţie normală, cu botul 
spre nord. Pe această ultimă calotă, în umplutură, se aflau două fragmente ceramice groase, cu faţa 
exterioară castanie-neagră, iar cea interioară cărămizie, de factură hallstattiană. 

Ulterior amenajării complexului, într-un moment imposibil de precizat, s-a produs o intervenţie peste 
jumătatea de est a părţii lungi a şanţului (zona punctată pe pi. 1/12). Cu această ocazie au fost atinse o 
calotă şi o mandibulă, fără a fi deranjate. Tot atunci, profanatorul a depus peste calota atinsă şi pe două 
suprafeţe circulare (în desen cele două cercuri) o materie organică de culoare neagră, ca o peliculă 
continuă, cutată, groasă de 1 mm; probabil, materia a fot topită şi apoi turnată; după primele analize se pare 
că este vorba de smoală. Nu putem preciza rolul nici scopul acestei depuneri. 

Complexul cu ceramică neagră - cărămizie. La 4,5 m sud de latura lungă a complexului cu cranii 
de cal, pe acelaşi nivel, a apărut un complex cu ceramică şi oase de animal. Cele mai multe fragmente 
ceramice provin dintr-un vas bitronconic, de dimensiuni mijlocii, cu faţa exterioară de culoare neagră, iar cea 
interioară cărămizie (pi. 1/10); alte fragmente sunt dintr-un vas-sac, cu pereţii groşi, de culoare cărămizie (pi. 
1 /11 ). Complexul aparţine culturii Babadag li (Hallstatt B) şi este unul din puţinele complexe de acest fel 
cercetate până acum în judeţul Buzău. 

Cele două fragmente ceramice descoperite pe una dintre calotele complexului cu cranii de cal permit 
atribuirea acestui complex primei epoci a fierului, începând cu faza a li-a, sau altei epoci ulterioare. Nu 
putem preciza ce relaţie există între acest complex şi "complexul cu cranii de cal dispuse în cerc", cercetat 
de Gh. Diaconu şi V. Teodorescu în 1961 (cf. Gh. Diaconu, în Studii şi cercetări de istorie buzoiană, Buzău, 
1973, p. 7; idem, SCIVA, 28, 1977, 3, p. 431 şi n. 2; Valeriu Sârbu, în Arheologia Moldovei, XVI, 1993, p. 
114-115). 

40. GIURGIU-MALU ROŞU, Jud. Giurgiu; Alexandru Păunescu, Emilian Alexandrescu, I. A. 8. 

Şantierul Giurgiu-Malu Roşu se află la 700 m, ENE de cartierul Oinac, o periferie a oraşului Giurgiu. 
În anul 1996 colectivul de cercetare de sub conducerea lui Alexandru Păunescu a fost format din Emilian 
Alexandrescu (I.A.B.) şi Traian Popa (Muzeul Judeţean Giurgiu). Finanţarea s-a făcut cu fonduri de la 
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" din Bucureşti şi 
de la Muzeul Judeţean Giurgiu. Cercetările s-au desfăşurat prin deschiderea unei noi suprafeţe (mai redusă 
din cauza fondurilor limitate), Slll/cas. A, 4 x 3 m, orientată SSV-NNE, la o distanţă de 2 m dincolo de latura 
nordică s S111. 

Prin deschiderea acestei casete s-a urmărit prelungirea profilului transversal estic pentru evaluarea 
densităţii de locuire din platoul terasei şi regăsirea limitei nordice a aşezării aurignaciene. 

Metoda de înregistrare a materialului arheologic a fost aceeaşi ca şi în anii trecuţi, urmărindu-se 
recuperarea totală a obiectelor litice sau faunistice. 
Stratigrafia casetei A a S111 a fost următoarea: 

- O - 0,50 m Depozitul vegetal cu foarte puţine descoperiri arheologice aparţinând perioadei Latene 
şi culturii Dridu. Nu s-au găsit complexe arheologice. 

- 0,50 - 1,20 m Depozitul de tranziţie ale cărui limite ca şi în anii trecuţi sunt greu de stabilit. La baza 
acestui depozit s-au găsit piese litice aurignaciene ce au fost atribuite stratului Ali. 

- 1,20 - 2,50 m Depozitul loessoid cu nuanţe şi granulaţii diferite. În acest depozit se află stratul Al cu 
trei niveluri: - 1,20 - 1, 70 m Depozit loessoid fin gălbui cu nuanţe alburii considerat steril din punct de vedere 
arheologic. 

- 1,70 - 1,90 m Depozit loessoid gălbui roşcat deschis, cu granulaţie mai mare. Conţine piese litice 
din nivelul Ale, relativ rare, mai dense în partea sudică a casetei. 
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- 1,90 - 2,00 m Depozit loessoid galben roşcat deschis cu granulaţie mare. Conţine piese litice din 
nivelul Alb. 

- 2,00 - 2,20 m Depozit loessoid gălbui roşcat deschis cu granulaţie mai mare. Conţine foarte rare 
piese litice aparţinând nivelului Ala. 

- 2,20 - 2,50 m Depozit loessoid gălbui roşcat închis la culoare cu slabe acumulări de carbonaţi steril 
din punct de vedere arheologic. 

Din punct de vedere tipologic piesele litice descoperite în anul 1996 se încadrează perfect în 
caracteristicile cunoscute ale industriei litice aurignaciene de la Giurgiu Malu Roşu (fragmente litice atipice, 
foarte puţine unelte). Spre deosebire de anii trecuţi numărul total de piese litice este mai redus (din ce în ce 
mai redus spre partea nordică a casetei) dovedind că ne aflăm la limita nordică a acestei extrem de întinse 
aşezări. Situaţia pe niveluri se prezintă în felul următor: 

- nivelul AII, 1 O piese litice atipice dintre care 6 sunt spre latura sudică şi nici una spre latura nordică 
a casetei. 

- Ale, 51 piese litice dintre care un gratoar carenat din silex albăstrui şi o aşchie de dimensiuni 
mijlocii cu retuşe pe o latură. 32 de piese sunt descoperite în careurile dinspre latura sudică. 

- Alb, 24 piese litice dintre care un gratoar carenat. 14 se află plasate spre latura sudică a casetei. 
- nivelul Ala, 2 piese litice spre latura sudică. nu s-au descoperit resturi faunistice sau alte categorii 

de material arheologic şi nici ateliere de prelucrare a silexului, destul de numeroase în campaniile trecute. 
Săpăturilor arheologice din anul 1996 au permis atingerea limitei nordice a aşezării şi au pus în evidenţă 
împrejurarea că (fapt consemnat şi în cazul SIII) pe podul terasei, mai bogate, sunt descoperirile din 
nivelurile Alb şi Ale spre deosebire de nivelul Aia mult mai bine reprezentat spre fruntea terasei. 

Un ultim aspect ce trebuie menţionat se referă la faptul că în stadiul actual al cercetărilor, datorită 
amplasamentului casetei A/SIII, am obţinut un profil transversal al terasei, de aproximativ 50 m, care a pus 
în evidenţă orizontalitatea straturilor geologice şi culturale. Dacă adăugăm şi existenţa unui profil longitudinal 
tot de 50 m, credem că stratigrafia aurignacianului, pusă astfel în evidenţă la Giurgiu-Malu Roşu, se va 
constitui în viitor ca un profil de referinţă pentru întreg tehno-complexul aurignacian din Câmpia Română. 

41. GLIGOREŞTI, Jud. Cluj; Florin Gogâltan, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca; Ioan Al. 
Aldea, Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia; Adrian Ursuţiu, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei 
Cluj-Napoca 

S-a finalizat magistrala de pe axul lung al sitului din punctul "La Holoame". Secţiunea S 11/1995, a 
fost prelungită în 1996 cu 87 m (S 111/1996), reuşind să obţinem un profil stratigrafic pe toată latura lungă a 
obiectivului. 

Stratigrafia. La ora actuală cunoaştem dispunerea stratigrafică a tuturor locuirilor de pe grindul aflat 
la confluenţa Arieşului cu Mureşul. Astfel, putem preciza că nivelul roman se întindea pe întreaga suprafaţă 
a sitului (atât cât s-a mai păstrat din acesta). El apare imediat sub nivelul deranjat de lucrările agricole. 
Grosimea sa, de circa 30-40 cm, s-a dovedit a fi constantă pe întreaga suprafaţă cercetată. Dacă anul trecut 
au apărut materiale arheologice aparţinând epocii Latene, anul acesta nu s-a putut identifica un nivel 
corespunzător acestei perioade. De asemenea, chiar dacă material de tip Basarabi a apărut în poziţie 
secundară, nu a fost surprins un nivel de cultură. Sub locuirea romană, apare o consistentă aşezare datată 
într-o fază târzie a epocii bronzului (Br. D). Stratul de cultură aferent acesteia, este mai gros în zona din 
apropierea complexelor. Nivelul următor aparţine bronzului timpuriu. Spre surprinderea noastră, el s-a 
dovedit a fi mai consistent în această parte a sitului, chiar dacă complexe au fost mai puţine. O problemă ce 
rămâne a fi soluţionată de cercetările viitoare este cea a următoarei secvenţe stratigrafice. După puţinele 
materiale arheologice găsite noi am înclinat a-l data tot în bronzul timpuriu. Privit însă mai atent, pare mai 
degrabă un nivel de amenajare decât de locuire. Răspunsul sperăm să fie oferit de analiza petrografică. În S 
111/1996, nu a fost surprins un nivel arheologic corespunzător culturii Coţofeni. Foarte probabil aşezarea nu 
se mai întindea şi în această parte a grindului, şanţurile identificate în S 1/1994 fiind, aşa cum bănuiam încă 
de pe atunci, urmele unei palisade ce delimita aşezarea. În privinţa aşezării neolitice putem preciza acum, că 
ea ocupa întregul grind. Sub acesta apare sterilul din punct de vedere arheologic. 

Complexele. Habitatului roman îi aparţin două construcţii auxiliare cu pereţi din lemn şi acoperite cu 
olane. Tot de acest nivel se leagă amprenta unui zid de piatră, scos încă din epoca romană. Bronzului târziu 
îi poate fi atribuit un bordei, o locuinţă de suprafaţă şi mai multe gropi. Cele mai multe complexe din această 
campanie aparţin bronzului timpuriu: un bordei, două locuinţe de suprafaţă, o vatră de foc şi câteva gropi 
menajere. Aşezării neolitice îi sunt atribuite câteva gropi. 

Datare. În ceea ce priveşte datarea nivelelor de locuire de pe "Holoame", nu putem face mai multe 
precizări, decât în rapoartele anterioare. 

Astfel, pe baza materialelor ceramice şi metalice nivelul roman datează din epoca provinciei. 
Aşezarea din bronzul târziu o putem plasa în Br. D, fără a exclude începutul sec. XII (Ha A1). Locuirea din 
bronzul timpuriu se leagă de nou definitele materiale de tip "Copăceni". După câte cunoaştem astăzi, 
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aşezarea Coţofeni are un singur nivel, din etapa 2B-3A. În această fază de prelucrare a materialului 
arheologic, putem presupune la Gligoreşti existenţa unui nou grup neolitic, ce îmbină elementele vestice cu 
cele locale. 

Pentru campania arheologică 1997 ne-am propus deschiderea de casete pentru dezvelirea integrală 
a complexelor surprinse parţial în secţiunile noastre. 

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

S-a terminat cercetarea bordeiului nr. 17 (început în 1995) şi s-au săpat alte 7 complexe: Un bordei 
(B18), o locuinţă de suprafaţă (L22) şi cinci gropi (GR.202-206). 

În bordeiul nr. 17, prevăzut cu trepte, zone de pământ cruţat pentru dormit şi aşezat obiecte şi 
cuptor, s-a descoperit un bogat şi variat inventar arheologic: figurine antropomorfe, piese şi vase în 
miniatură, unelte şi ustensile din lut, piatră şi fier, plus o cantitate impresionată de fragmente ceramice de 
vase getice şi de amfore elenistice. 

Sub acest bordei era o groapă (GR. 202) cu depuneri rituale: coroana unui cerb, un craniu de cal, o 
imensă fructieră, întreagă, plus alte materiale şi fragmente de vase. 

Inventarul descoperit în celelalte complexe, ca şi în strat, nu este prea bogat şi constă, îndeosebi, 
din fragmente de vase getice sau amfore elenistice, puţine unelte şi ustensile, rare podoabe. 

Ca şi în campaniile anterioare, inventarul arheologic descoperit aici se datează în sec. li a. Chr. 

43. GRESIA, Com. Stejaru, Jud. Teleorman; Romeo Avram, Muzeul Militar Naţional; Lucian Amon, 
Universitatea din Craiova; Cătălin Borţun, Muzeul Judeţean Teleorman; Radu Băjenaru, I.A.B. 

Pornind de la informaţiile anterioare referitoare la fortificaţia romană de pământ de la Gresia, în anul 
1996 Muzeul Militar Naţional a iniţiat o primă campanie de săpături arheologice, cu caracter de sondaj, la 
acest castru. Obiectivele urmărite cu această ocazie au fost, în principal, verificarea informaţiilor referitoare 
la existenţa castrului în locul semnalat, precizarea elementelor de fortificaţie (fossa, berma, murus, aggef'J, 
identificarea drumurilor interioare, efectuarea unor măsurători precise şi a unei ridicări topografice, 
verificarea traseului "Troianului" în această zonă, stabilirea unor concluzii preliminare în legătură cu 
datarea, funcţionarea şi rolul acestei fortificaţii în cadrul sistemului defensiv roman de pe limes-ul 
transalutan. Pentru îndeplinirea acestor obiective au fost trasate patru secţiuni, pe trei din cele patru laturi 
ale castrului (vest, est şi nord), la colţul de sud-est, precum şi o casetă, pe latura de est. Amplasarea acestor 
secţiuni a fost determinată, în cea mai mare măsură, de teren, pe cea mai mare parte a fortificaţiei existând 
viţă de vie iar în rest culturi de legume, pepeni şi lucernă. Observaţiile rezultate din această primă campanie 
au arătat faptul că fortificaţia de la 

Gresia a avut incinta construită din pământ şi palisadă de lemn, pe laturile de nord, est şi vest având 
două şanţuri de apărare, la colţul de sud - est fiind identificate trei fossae. Şanţurile aveau o lăţime cuprinsă 
între 2 - 5,50 m şi adâncimea de 1 - 2 m. Berma, constatată în toate secţiunile practicate, avea o lăţime de 1 
- 2,50 m. Zidul propriu-zis construit din glii de pământ - murus caespiticius - pe latura de est constatându
se şi existenţa unei palisade de lemn, avea grosimea de 2 - 4 m, păstrându-se pe o înălţime de 0,30 - 1 m. 
Agger-ul, constituit de pământ bătut, pe latura de est - ca şi în cazul murus-ului - constatându-se urmele 
unei palisade de lemn, era lat, la bază, de 4,40 - 12,50 m, păstrat pe o înălţime de 0,20 - 1, 1 Om. În ceea ce 
priveşte via sagularis, constituită din pietre mici de râu, a fost observată pe laturile de est şi vest, 
păstrându-se pe o lăţime de 1,40 - 1,50 m. Acest castru, de formă aproape pătrată, avea dimensiunile de 92 
x 86 m, cu laturile lungi orientate nord-sud, cele scurte est-vest, fiind prevăzute, probabil, cu câte o poartă, 
săpăturile identificând în 1996 doar locul ipotetic al porţii de pe latura de est. Tot în urma săpăturilor din 
această campanie, s-au infirmat ipotezele potrivit cărora la colţuri castrul ar fi avut turnuri de zid - situaţia 
constatată la colţul de sud - est arată că zidul era mai gros, iar ca o măsură suplimentară de apărare a mai 
fost prevăzut cu un şanţ (al treilea). În ceea ce priveşte garnizoana castrului în stadiul actual al cercetării, 
după cele două cărămizi cu ştampilă descoperite, precum şi dimensiunile şi amplasarea fortificaţiei, 
considerăm că ar fi putut fi constituită dintr-un corp de trupă în al cărui nume intra şi litera "B", poate 
detaşamente din cohors I Augusta Nervia Pacensis Brittonum milliaria. Pentru problemele legate de 
datarea şi funcţionarea castrului, în acest moment al cercetării, ne exprimăm opinia - cu prudenţa necesară -
că el ar fi putut fi construit într-o perioadă legată de epoca lui Commodus, poate puţin înainte, ţinând cont de 
moneda descoperită, el fiind operativ până la mijlocul secolului III când atacurile "barbare" au determinat 
abandonarea limes-ului transalutan, fortificaţia fiind distrusă de un incendiu de proporţii mari. La aproximativ 
1 km sud-est de castru, au fost descoperite urmele unui drum ce pare a fi fost roman, realizat din pietre de 
râu, lat de 4-6 m, folosit şi astăzi de localnici. 

Nu este de neglijat supoziţia - sugerată de dl. C.C. Petolescu, care a participat timp de o săptămână 
la săpături, ajutându-ne foarte mult la lămurirea problemelor apărute, fapt pentru care îi mulţumim şi pe 
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această cale - ca acest drum să fi fost de fapt "Troianul", identificat de altfel în apropiere, în pădurea 
Scrioaştea. Acestea au fost, pe scurt, principalele observaţii rezultate din sondajul arheologic efectuat în 
_1996. Fără îndoială, în viitor vor fi necesare noi cercetări arheologice, de această dată în suprafaţă - dar 
numai după soluţionarea situaţiei terenului pe care este amplasat castrul - care să aducă precizări despre 
această fortificaţie romană de pământ şi, implicit, cu privire la sistemul roman de apărare din zona limes-ului 
transalutan. 

44. HÂRŞOVA, Jud. Constanţa; 

I. HÂRŞOVA-TELL; BEM CĂTĂLIN, Muzeul Naţional de Istorie a României; HAITĂ GEANINA -
studentă, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti; HAŞOTTI PUIU, Facultatea de Istorie, 
Universitatea "Ovidius" Constanţa (coresponsabil al săpăturii); MIU CARMEN - studentă, Facultatea 
de Istorie, Universitatea "Ovidius" Constanţa; POPOVICI DRAGOMIR, Muzeul Naţional de Istorie a 
României (coresponsabil al săpăturii); RANDOIN BERNARD - Ministere de la Culture, Direction du 
Patrimoine, Sous-direction de l'Archeologie du Centre, Franţa; RIALLAND YANNIK - cercetător, 
Service Regional du Centre, Franţa (coordonatorul echipei franceze); VLAD FLORIN - arheolog, 
Muzeul Judeţean Ialomiţa; VOINEA VALENTINA - asistent, Facultatea de Istorie, Universitatea 
"Ovidius" Constanţa. 

În campania anului 1996 colectivul şantierului şi-a propus următoarele obiective: continuarea 
săpăturii astfel încât să se poată realiza conectarea diacronică a tuturor sectoarelor din S.B. pentru 
depunerile ulterioare locuinţei nr. 19 şi încheierea înregistrării şi recitirii profilului magistral. 
La aceste două obiective s-a mai adăugat acela de a se încheia săparea celor două mici suprafeţe 
(sectoarele 10 şi 14) rămase nesăpate în zona de vest a S.B. care asigurau racordul cu săpătura D. 
Galbenu (S.A.). 

În consecinţă, s-a continuat studierea structurilor de locuire, cercetare ce începuse în campania 
precedentă. Practic, locuinţa nr. 29 a fost cercetată integral, putându-se defini sistemul constructiv, soluţiile 
arhitectonice şi mai ales evoluţia sa din aceste puncte de vedere şi, de asemenea, şi spaţial Astfel, s-a putut 
încheia cercetarea unei locuinţe de suprafaţă cu podea amenajată pe un strat de nivelare şi fără structură de 
lemn. Alături de aceasta au fost studiate în continuare locuinţa nr. 41 ( cu şanţ de fundaţie), structurile de 
locuire intersectate de către aceasta şi locuinţele nr. 37 şi 42, care definesc un tip de locuinţă neatestat până 
în prezent: locuinţele cu vid sanitar şi platformă amenajată cu o structură de rezistenţă de lemn. Cercetarea 
acestor două locuinţe a permis evidenţierea multor detalii constructive necunoscute, de natură să permită 
mai buna înţelegere a specificităţii depunerilor stratigrafice evidenţiate în cazul teii-ului de la Hârşova, în 
special a înclinării straturilor în anumite situaţii şi deci a diferenţelor de nivel existente. 
În cazul resturilor locuinţei nr. 12, surprinsă parţial în sectorul 1 O, distrusă prin incendiere, s-a efectuat o 
cercetare fină din punct de vedere antropologic şi carpologie, astfel încât s-au putut preleva probe ce vor 
permite determinarea utilizării specifice a diferitelor zone din interiorul acesteia. 

I.a., Cătălin Bem, Valentin Radu, MNIR 
Încercare de stabilire a perioadei minime de utilizare a unei zone de deşeuri menajere de pe teii-ul 

Hârşova 0ud. Constanţa) aparţinând nivelului cultural Gumelniţa A2 pe baza studiului materialului 
arheoihtiologic. 

În funcţie de complexitatea şi caracterul zonelor de concentrare a deşeurilor menajere, am încercat 
realizarea unei clasificări şi evidenţierea unor elemente specifice pentru fiecare. 

Pentru cercetările arheoihtiologice zonele menajere sunt principalele furnizoare de material. Acesta 
se pretează la diferite interpretări, totul depinzând de metodele de prelevare. Observând structura complexă 
a unor astfel de depuneri antropice, în campania 1996 ne-am propus a studia o zonă menajeră ce prezenta 
o delimitare netă a straturilor bogate în resturi osoase de peşte. Această zonă a fost înregistrată sub 
denumirea de US 1523 şi împărţită după microstructura ei în două: US 1523 A şi US 1523 B. Studiul 
arheoihtiologic separat al celor două straturi A şi B a avut ca scop principal stabilirea perioadei minime de 
utilizare a zonei menajere în discuţie. 

l.b. Studiul osteologic al resturilor de mamifere descoperite în nivelurile eneolitice (Gumelniţa A2) 
pe teii-ul de la Hârşova. Dragoş Moise, Centrul Naţional de Cercetări Pluridisciplinare 

S-a continuat studiul resturilor osteologice de mamifere provenind din complexele cercetate, 
punându-se cu precădere accentul pe zonele de deşeuri menajere, stabilindu-se repartiţia şi frecvenţa pe 
specii, precum şi unele aspecte ale economiei animaliere a comunităţii gumelniţene. 
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l.c. Studiul materialului litic descoperit în campania 1996 pe şantierele arheologice Hîrşova-tell şi 
Borduşani Popină ; Constantin Haită, Mihai Tomescu, MNIR 

Sunt prezentate date preliminare privind încadrarea materialului litic în principalele categorii şi tipuri 
petrografice, ca şi zonele de ocurenţă ale acestora cu eventuale conexiuni faţă de siturile studiate. 

l.d. Studiul micromorfologic al succesiunilor sedimentare din interiorul locuinţelor gumelniţene 
cercetate în siturile neolitice Hârşova-teii şi Borduşani Popină; Constantin Haită, MNIR 

Acest studiu prezintă o sinteză a tipurilor de faciesuri sedimentare identificate în cadrul locuinţelor 
cercetate în cele două situri neolitice. 

De asemenea, este prezentată, ca studiu test, o diagramă de evoluţie a spaţiilor amenajate din 
interiorul locuinţelor gumelniţene, ce permite evidenţierea fazelor de construcţie, amenajare şi utilizare ale 
acestora. 

Acest studiu a evidenţiat faptul că în interiorul unei locuinţe pot fi individualizate, printr-un astfel de 
studiu cronostratigrafic, zone cu amenajare şi utilizare specifice ce pot constitui baza unor comparaţii între 
cele două aşezări gumelniţene. 

În concluzie, este discutată posibilitatea încadrării cronostratigrafice fine a fiecărei locuinţe 
descoperite în siturile cercetate. 

li. CARSIUM, Teodor Papasima, C. Nicolae, G. Talmachi şi D. Flaut, M.I.N.A.C. 

Cetatea Carsium situată în sud-estul oraşului Hârşova, pe malul Dunării, după cum ne-o arată 
descoperirile arheologice (intre care de o importanţă aparte sunt cele epigrafice şi numismatice), are o 
existenţă aproape bimilenară. Anul 1939 marchează debutul investigaţiilor ştiinţifice aici dar, din păcate, 
acestea nu au avut un caracter sistematic, de lungă durată. Alte săpături au fost intreprinse în 1943 acestea 
fiind succedate de o consistentă campanie arheologică 20 de ani mai târziu. Cercetarea acestui obiectiv de 
primă importanţă pentru istoria antică şi medievală atât a Dobrogei, cât şi a întreg spaţiului românesc, a fost 
reluată (de această dată ambiţionându-se instituirea unui regim sistematic de investigare) în anul 1993. Unul 
din scopurile actualei campanii ştiinţifice fiind şi acela de a asigura pregătirea de specialitate a studenţilor de 
la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Administrative, specializarea: Istorie şi Facultatea de Litere şi Teologie, 
specializarea: Teologie ortodoxă - Istorie (participanţi la campania anului 1996). 

Săpăturile din 1996 s-au efectuat în secţiunea magistrală notată convenţional S2 (în lungime de 140 
m) care traversează întreg platoul cetăţii de la V către E, până la poalele dinspre răsărit ale acestuia. Aici s
au făcut descoperiri din epoca romană şi medievală timpurie. Cele mai importante dintre ele sunt: o locuinţă 
romană (în carourile 14-17), cu trei perioade de locuire, care se întind în intervalul dintre sfârşitul secolului I 
p. Chr. până în prima jumătate a secolului al IV-iea p. Chr. şi trei locuinţe medievale timpurii (în carourile 8-9, 
33-34, 36-37). Monedele rezultate din săpături sunt mai ales romane (sec. I-V) (16 buc.) dar semnalăm şi 
două monede bizantine, una din veacul al Vl-lea, cealaltă din cel de al XI-iea secol. 
Moneda bizantină timpurie este un follis datat în anul 552-553 descoperit într-o nivelare ce conţinea material 
tegular ştampilat de epocă romană(semnat Legio I Italica şi Ala Callorum Flaviana), care documentează 
probabil momentul uneia dintre refacerile cetăţii, în vremea lui Iustinian, după un dezastru suferit cândva, pe 
la jumătatea veacului al Vl-lea. În cuprinsul carourilor 41-70, la diferite distanţe, s-au evidenţiat urme care 
anunţă cele trei incinte succesive de pe latura de E. 

Materialul arheologic apărut este constituit din fragmente ceramice getice, romane şi medievale 
timpurii, monede, tegule ştampilate, unelte, arme, obiecte de podoabă etc. realizate din piatră, sticlă, os şi 
din metal. 

111. FORTIFICAŢIA MEDIEVALĂ, Aristide Ştefănescu, Muzeul Naţional Cotroceni 

S-a cercetat partea răsăriteană a incintei centrale, extinzându-se şi în afara zidurilor, pe panta de est 
a Dealului Cetăţii. Au fost dezvelite amenajări simple, bordeie, pentru adăpostirea oamenilor din garnizoană, 
dar şi construcţii de mari dimensiuni adosate zidului estic al incintei. Pe această parte, din secolul XIV până 
la dezafectare (1829), au funcţionat încăperi din paiantă şi pietre servind necesităţilor garnizoanei: adăpost, 
depozite, grajduri, şoproane, ateliere. Se remarcă în zona centrală, unde stânca este la mică adâncime, 
folosirea a două linţoiuri de piatră pentru fixarea unui stâlp al unei construcţii de mari dimensiuni, 
Deafectarea cetăţii a înlăturat posibilitatea unei identificări concrete a funcţionalităţii construcţiilor 
menţionate. 
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IV. CETATE, sector Edificiu, Paul Damian, Mihaela Simion, Romeo Cîrjan, MNIR; Oana Damian, 
IAB. 

Cercetarea edificiului din epoca romano-bizantină a continuat prin desfiinţarea martorilor dintre 
secţiunile trasate în anii anteriori, reuşindu-se să se stabilească limita de vest a clădirii şi să se facă 
observaţii mai fine asupra compartimentării sale anterioare. 
S-a continuat cercetarea spre est a zonei în cadrul S VI (6, 70 x 3, 15 m, trasată în 1995). După săparea 
nivelelor contemporane, moderne şi medievale, având o grosime de 2,00-2,30 m, a fost delimitată o nouă 
clădire (numită convenţional Edificiul nr. 2), contemporană cu prima fază a edificiului săpat anterior, deci 
datând din secolul IV. Au fost stabilite laturile de nord şi de vest, noua construcţie fiind surprinsă pe o 
suprafaţă de circa 10 m2; zidurile acesteia au o grosime de 0,55 m şi o fundaţie de circa 1,00 m (surprinsă 
doar într-o groapă medievală, care perforează nivelele romane), fiind ridicate din piatră şi cărămizi, legate cu 
mortar alb de bună calitate, în aceeaşi tehnică utilizată şi în cazul primei faze a Edificiului nr. 1. 

Descoperirea unui al doilea edificiu în această zonă demonstrează că pe panta vestică a dealului 
Cetăţii se afla în antichitate un cartier important al Carsium-ului. 
Materialul arheologic este relativ sărac, compus din ceramică foarte fragmentară, specifică secolelor IV-VI, 
fragmente de vase de sticlă, o mărgică de sticlă, câteva monede. 
În ceea ce priveşte nivele post romane, au fost dezvelite parţial două locuinţe adâncite şi câteva gropi 
menajere aparţinând vieţuirii din secole X-XI. 

45. HISTRIA, Jud. Constanţa; Responsabili ştiinţifici: Petre Alexandrescu, Alexandru Suceveanu, I.A.B. 

I. SECTOR X Catrinei Domăneanţu, I.A.B. 

Din acest an cercetarea s-a concentrat pe şirul de casete T, U, V, Z dintre care trei erau începute de 
anul trecut, iar Z a fost trasată anul acesta, urmărindu-se lămurirea unor situaţii apărute în săpătura Suzanei 
Dimitriu. Sunt nevoită să vă reamintesc că în această suprafaţă, susnumita cercetătoare descoperise un 
patrulater de temelii albiene de mari dimensiuni, care conservau încă elemente de elevaţie. Acest fapt, ca şi 
materialul descoperit (o statuetă de marmură şi alta fragmentară de teracotă reprezentând-o pe zeiţa 
Cybele, o bază de statuetă de marmură) ne îndeamnă să postulăm ipoteza existenţei aici a unei construcţii 
publice, poate a unui sanctuar. Să nu uităm faptul că în această parte a oraşului s-au găsit multe fragmente 
de teracote arhitectonice de epocă elenistică, ceea ce l-a determinat pe profesorul Dinu Adameşteanu să 
presupună prezenţa în zonă a unei a treia zone sacre a cetăţii. 

lată motivele pentru care, în vara lui 1996, ne-am concentrat atenţia în această suprafaţă, împinşi şi 
de faptul că în profilul de E al vechii săpături se putea observa o masivă dărâmătură de statuete, Kalyptere 
şi chirpici arşi ce părea să suprapună latura de E a patrulaterului de temelii albiene. 

Rezultatele, deocamdată, nu sunt spectaculoase. În casetele Uşi V a apărut într-adevăr dărâmătura 
despre care am vorbit mai înainte. Din păcate nu am avut suficienţi bani pentru a demonta complet, fapt ce 
ne împiedică să ştim pe ce suport se sprijină. Este vorba de o mare cantitate de ţigle şi chirpici arşi, printre 
care am găsit fragmente ceramice elenistice târzii, câteva fragmente de statuete de teracotă şi o paletă de 
kantharos cu firnis negru - cu grafitti. 

În casetele Z, T şi parţial în U, a apărut un nivel de stradă pavată cu pietre şi fragmente ceramice, 
care fusese deja surprins în secţiunea Suzana Dimitriu şi în propria noastră săpătură (caseta L), orientarea 
ei pare să fie N-S şi ea ar trebui să se intersecteze cu marea stradă E-V care străbătea platoul. Ea a fost 
identificată pe o fotografie aeriană din anul 1968 şi în teren în săpătura noastră din anii 1994-1995. 

În campania din acest an, în afara celor spuse mai înainte, ne-am preocupat şi de un alt monument 
descoperit în sectorul nostru încă din 1993. Este vorba de o fântână aparţinând ultimului nivel elenistic 
surprins în săpătura noastră. Pentru a o degaja complet, am demontat profilul dintre casetele K şi L, după 
care am purces la golirea ei. Cu această ocazie am constatat că fântâna era construită din pietre de talie, 
perfect îmbinate. Am reuşit să ne adâncim în ea până la nivelul celei de-a VIII-a asize (numărând de sus în 
jos), nivel la care pământul era deja îmbibat cu apă. Materialul ceramic descoperit este unitar, fragmente din 
aceleaşi vase găsindu-se la adâncimi diferite. Aceasta ar indica faptul că umplutura s-a făcut odată. 

Majoritatea ceramicii este reprezentată de amfore fragmentare, ceramică de uz curent (căni), câteva 
fragmente de cupe ioniene cu decor în relief, vase indigene lucrate cu mâna, greutăţi de război de ţesut. Am 
găsit şi două monede, dintre care una complet distrusă. 

Ne întrebăm care a fost funcţionalitatea acestei fântâni atât de frumos construită, întrucât se ştie că 
în această perioadă apa potabilă era adusă prin apeduct. Un singur obiect descoperit în ea ne pune pe 
gânduri. Este vorba de piciorul unui vas aparţinând categoriei ceramicii gri, care pare să fi fost anume tăiat şi 
şlefuit în antichitate. Forma lui actuală aminteşte pe cea a unui Kernos. Dacă este Kernos, atunci aşa numita 
fântână s-ar putea să fie un bothros. 

Considerăm însă că deocamdată avem prea puţine elemente pentru a afirma cu certitudine acest 
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lucru - cu atât mai mult cu cât însăşi prezenţa aici a unui sanctuar este încă tot în stadiul de ipoteză. Să 
sperăm că ·cercetările ulterioare ne vor aduce noi lămuriri. 

li. SECTOR CUPTOARE M.V. Angelescu, I.A.B.; P. Dupont, P. Sejalon - Lyon 

III. SECTOR TEMPLU Alexandru Avram, Monica Mărgineanu-Cârstoiu, Em. Teleaga, I.A.B. 

IV. SECTOR DOMUS Octavian Bounegru, Universitatea laşi; Virgil Lungu, MINAC; M.V. Angelescu, 
1.A.B. 

S-a continuat cercetarea complexului urbanistic, denumit convenţional Domus IV. Construit în sec. 
VI p. Chr. el suprapune resturi de construcţii datând din sec. 11-111, refăcute în sec. IV. Anul trecut s-au obţinut 
importante precizări privind planul iniţial al acestui complex, deteriorat ulterior, în momentul penultimului nivel 
(V A), bine individualizat în acest sector. În paralel, s-a continuat secţiunea care a dat la iveală, în 1995, 
complexul de amfore elenistice, identificându-se incinta romană târzie, care pare a fi dezafectat nu numai 
incinta romană timpurie, ci şi măcar una dintre incintele greceşti ale necropolei histriene. 

V. SECTOR BAZILICA EPISCOPALĂ Alexandru Suceveanu, I.A.B.; Octavian Bounegru, 
Universitatea laşi; Crişan Muşeţeanu, MNIR 

S-a început degajarea atriu-ului bazilicii, care pare a fi fost prevăzut în primele două momente de 
existenţă ale acesteia cu un portic. Penultimul nivel (V A) a fost surprins aici, reprezentând probabil resturile 
unei locuiri particulare, din moment ce ştim, din cercetările anterioare, că bazilica nu mai funcţiona în acest 
moment. S-au surprins de asemenea, urme sporadice ale ultimului nivel de vieţuire la Histria. (V 8). 

46. HUNEDOARA "GRĂDINA CASTELULUI", Jud. Hunedoara; Sabin Adrian Luca, Universitatea "Lucian 
Blaga" Sibiu; Elena Bugnaru, Muzeul Corvineştilor Hunedoara; Cristian Roman, Universitatea "Lucian Blaga" 
Sibiu, student 

Grădina Castelului este un obiectiv arheologic situat în imediata apropiere a Castelului Huniazilor, 
pe latura de S a acestuia. Aşezările preistorice de aici sunt cunoscute de mai mult timp, efectuându-se şi 
cercetări sistematice de către Tiberiu Mariş, pe atunci muzeograf la această instituţie. Desele intervenţii 
datorate îngropării unor conducte şi cabluri electrice au făcut conducerea muzeului şi a primăriei 
municipiului, să ne solicite ajutorul în eliberarea de sarcină istorică a ceea ce a mai rămas din acest sit 
arheologic, mai ales că documentaţiile, ca şi o mare parte din materialul descoperit cu ocazia săpăturilor 
sistematice amintite s-au pierdut. 

În consecinţă a trebuit să facem, în primul rând, o ridicare topografică a sitului arheologic, cu 
poziţionarea tuturor acţiunilor omului ce se văd la suprafaţă (vechi săpături, şanţuri de apă sau de curent 
neastupate, terasări contemporane etc.). 

Pentru verificarea stratigrafiei sitului s-a trasat şi săpat o secţiune de 14 x 2 m. S-a constatat că 
stratigrafia sitului are aproape 2 m, descoperindu-se un nivel medieval timpuriu, unul ce se încadrează în 
epoca fierului, altul ce ţine de epoca bronzului şi, la bază, un nivel neolitic. Singurele complexe arheologice 
cercetate sunt o locuinţă hallstattiană, o altă locuinţă de epoca bronzului şi o groapă cu material deosebit de 
caracteristic epocii dacice clasice. 

47. IAŞI, Jud. laşi; 

I. PALATUL MITROPOLITAN Elena Gherman, Complexul Muzeal "Moldova" laşi 
Cu ocazia sondajului geodezic comandat pentru fundaţiile bisericii mitropolitane, în secţiunea 

realizată pe latura de N, s-au surprins fundaţiile unei construcţii, care poate fi interpretată ca având rol de 
edificiu laic sau bisericesc. Presupunem aceste două ipoteze, întrucât, din documentele referitoare la 
amplasamentul celorlalte biserici care au avut rol de mitropolie în secolele următoare. nu rezultă exact unde 
au funcţionat aceste edificii. Ştim de asemenea, că doamna Anastasia Duca cumpără locuri aparţinând unor 
boieri ieşeni şi se presupune că au existat aici şi clădiri laice. 

Rămânem deocamdată la stadiul de ipoteză în privinţa apartenenţei acestor fundaţii, impunându-se 
o cercetare arheologică exhaustivă, pentru a stabili identitatea certă a menţionatelor resturi de zidărie. 

11. BISERICA FOSTEI MĂNĂSTIRI SOCOLA Elena Gherman, Complexul Muzeal "Moldova" laşi 
Săpăturile arheologice au fost cauzate de începerea lucrărilor de restaurare a bisericii. S-au trasat 

trei secţiuni denumite convenţional: 
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S 01 - realizată în zona altarului, pe contrafort; 
S 02 - realizată în interiorul bisericii, cu cuprinderea naosului şi a pridvorului iniţial; 
S 03 - realizată pe latura de N a bisericii. 
În secţiunea S 01 s-au găsit fundaţiile unei biserici, respectiv absida altarului, o construcţie în formă 

de tr-unchi de con, din cărămidă, adosată contrafortului şi necropola corespunzătoare bisericii în funcţiune 
după a doua jumătate a sec. XVII. 

Secţiunea S 02, trasată în vederea surprinderii traseului fundaţiei bisericii din sec. XVI, nu a relevat 
această situaţie decât în funcţie de două morminte presupuse a fi aparţinut acestei biserici (conform 
configuraţiei profilului). 

În secţiunea S 03 s-a găsit pardoseala bisericii din sec. XVI; nu s-a putut stabili configuraţia zidului 
despărţitor al bisericii din sec. XVII (B 2) deoarece acesta a fost demolat mai jos de nivelul de călcare iniţial. 
Limita vestică a 81 corespunde, în prezent, intrării din pridvor în naos al edificiului în funcţiune. 82 a avut 
pridvor deschis, sprijinit pe coloane, vizibil acum datorită decapării, iar în sec. XIX a fost complectat cu 
cărămidă, realizându-se o prelungire a sa din motive funcţionale. 

III. FOSTUL PALAT STURZA Elena Gherman, Complexul Muzeal "Moldova" laşi 
Lucrările de restaurare ale palatului ce a aparţinut prinţului Grigore Sturza au impus şi 

supravegherea arheologică. Astfel, s-a constatat existenţa unei alte case, mai vechi, databilă în sec. XVIII. 
Fundaţiile casei menţionate, foarte solide (lăţimea 101 cm şi adâncimea 238 cm), realizate din lespezi mari 
de piatră, au folosit drept suport pentru actuala clădire. O parte din zidurile rămase în picioare, după ce fosta 
casă a suferit un puternic incendiu, au fost completate cu cărămidă. S-a obţinut astfel actuala clădire, datând 
din sec. XIX, al cărei proprietar va deveni prinţul Grigore Sturza. Deoarece lucrările de restaurare nu s-au 
încheiat, nu putem prezenta datele finale privind dimensiunile reale ale vechii clădiri. 

IV. PALATUL CULTURII IAŞI Vasile Chirică, I.A.B.; Senica Ţurcanu, Complexul Muzeal "Moldova" 
laşi 

Lucrările pentru consolidarea fundaţiilor Palatului Culturii din laşi au necesitat supraveghere din 
punct de vedere arheologic. 

Consolidarea clădirii presupunea trasarea unor şanţuri cu lăţimea de 1,20 m în interiorul a trei 
încăperi din aripa de E a actualului edificiu. Din motive de securitate a fundaţiilor actualei clădiri, secţiunile s
au făcut pe tronsoane de 2,5 m, conform planurilor proiectantului. 

Materialul rezultat din supravegherea arheologică, se încadrează în reperele cronologice cunoscute 
din cercetările anterioare: cultura Precucuteni, Cucuteni B, Latene li, sec. V, sec. XVI. 

Nivelurile arheologice au fost bulversate de fundaţiile fostei curţi domneşti, în numeroase situaţii 
întâlnindu-se materiale Latene sub resturile deranjate ale unei platforme cucuteniene. Materialul recuperat 
constă în ceramică şi resturi osteologice. 

Pe baza noilor cercetări pot fi completate planurile fundaţiilor vechii curţi domneşti, întocmite de 
către arhitectul I.O. Berindei, cu ocazia construcţiei actualei clădiri. 

48. ICLOD, Jud. Cluj; Gh. Lazarovici, Zoia Maxim, M. Meşter, Diana Bindea, Sorin Radu, Monica Bodea, 
M.N.I.T. Cluj Napoca 

Cercetările din această campanie au continuat săpăturile din zona centrală a staţiunii, începută în 
anul 1994. Secţiunea 52, începută ca săpătură de salvare din anul 1995, a fost continuată în acest an. 
Secţiunea avea 30 m. S-a săpat pe straturi de 20 cm. 

Profilul stratigrafic şi pedologic. Locul profilului pedologic era în c. 5 (prescurtat c. = carou) 
aceasta fiind chiar în dreptul bornei kilometrice, unul din punctele noastre de reper. 

Succesiunea şi descrierea pedologică: 
1. O - 58 m; arabil (arheologic a.= -20) şi marginea şanţului şoselei naţionale (+20 faţă de nivelul 

arheologic); 1 O YR 5/2 uscat; ca nivel arheologic pentru materialele descoperite marcat cu -20 cm; 
2. -0,58 - 0,62 m (a. = -30) Hard pan (talpa plugului) 1 O YR 3/2; 3/3; negru granulos; cu urme de 

strat de cultură neolitic în partea inferioară (a.= -40; -60); strat cu materiale lclod 1/11; 
3. -0,62 - -0,80 m (a. -80); 1 O YR 2/2 ud, negru granulos, fenomene de lacoviştire (stagnare a apei); 
4. -0,80 - -1,00 m; orizont AB; 10 YR 4/3; a. - 80 strat de cultură lclod I, brun lutos: - 100 strat 

geologic; 
5. -100 - 1,20 m; 1 O YR 4/2, orizont de tip BT (B texturai cu argilă), sol coluvial pe un sol fosil, brun 

argilo-iluvial. 
Platforma 102, semnalată în c. 1-3, avea trei gropi două umplute cu chirpici, alta cu gaură de stâlp şi 

stâlp în interior. Cele trei găuri de stâlp presupun o mare construcţie cu structură cu dimensiunile de 2,8 x 
2,6 m. Locuinţa era marcată de răspândire de chirpici, pietre, cărbune de la o structură lemnoasă arsă. După 
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abandonare, locuinţa este ca un loc pentru resturi menajere fie se aruncă în ea intenţionat materiale 
arheologice unele cu aspect contondent. S-a observat, că pe primul nivel de călcare sunt mai multe oase şi 
pietre ascuţite. 

Locuinţa P102. Materialul din complex, deşi sunt unele amestecuri la adâncimea de -60 cm, ce nu 
pot fi clar separate, Artefactele din P102 sunt cca. 1/3 din cel din 8102 dacă mai adăugăm o parte din 
materialele de la -60 cm. Materialele mai deosebite sunt: din c. 2, -60 cm, toartă de amforă; -60 cm picior de 
fructieră; din c. 3, la -40 cm un fragment de fructieră din pastă cenuşie, făinoasă, marcând sinteza lclod
Petreşti; din c. 3, la -40 cm, pateră din pastă brună moale, cu amestec organic şi pietricele. Problema 
încadrării culturale sigur ridică probleme. La Cluj-Napoca, în Piaţa Ştefan cel Mare elementele de sinteză 
lclod - Petreşti apăreau la nivel lclod 1/11. Noi le datam la lclod abia la nivel 11/111, odată cu fenomenul de 
retardare. După noile observaţii sinteza lclod-Petreşti începe din faza lclod I. 

Bordeiul 102 (Groapa 102) dimensiunile erau de 2,20 pe cca. 3 m, fiind partea centrală a unui mare 
bordei. Acesta avea un plan dreptunghiular, marginile drepte, partea superioară a gurii avea numeroase 
rupturi, ceea ce arată că acesta a rămas o perioadă de timp deschis. Observaţia este interesantă deoarece 
ne permite a studia umplerea sa. Pe baza analizelor calitative, dar mai ales cantitative observăm mari 
diferenţe între bordeiul 102 şi platforma de deasupra lui. Bordeiul are multă ceramică, fină lustruită. bine rasă 
fiind unul dintre cele mai timpurii complexe. Dar în umplerea sa s-au găsit la -80 cm materiale cu tehnică clar 
Petreşti. În acelaşi timp s-au găsit materiale de tradiţie lclod I care au vădite influenţe din fazele anterioare, 
ale neoliticului mijlociu (CCTLNI): ceramică bună, nisip fin ardere puternică, lustru bun. 

Groapa 103 c. 7; dimensiunile 1 x 1,20 m; adâncimea 40 cm; -70 - 11 O cm. Groapa are în umplere 
pământ negru, ceea ce arată că este săpată din stratul de cultură. 

Groapa 104 c. 3; în profilul de sud este groapă de stâlp (diametrul de cca. 50 cm şi adâncimea de 
60 cm), săpată din partea superioară a stratului lclod 1/11. 

Groapa 105; în c. 14; în centrul săpăturii, săpată de la -0,80 la -1,60 m; groapă cu marginile 
albiate, cu dungi de umplere; în vecinătatea ei, de la nivelul de la care a fost săpată se află o pată de 
pământ negru, rămas probabil de la umplere. 

Platforma 105. Materiale mai deosebite sunt: din c. 15 -60, farfurie cu partea inferioară concavă, 
pastă cărămizie moale, amestecată cu cioburi în pastă, marcând sinteza lclod-Petreşti; fragment de 
strachină tronconică cu buza crestată, element specific sintezei lclod-Petreşti. Un fragment asemănător 
provine din c. 12, la -40 cu crestături pe buză, acelaşi fenomen cultural. 

Gruparea de pietre. În campaniile precedente a fost sesizată o aglomerare de pietriş de râu ce ar 
putea fi legată de unele viituri ale pârâului din vecinătate, al cărui curs de râu care putea fi abătut, pentru a 
curge în vecinătatea staţiunii, pentru umplerea cu apă a şanţurilor de apărare, fie pentru scopuri menajere şi 
edilitare. Urmele de lăcovişte sesizate în structura solului ar putea fi un argument pentru această problemă. 

Plastica. La lclod plastica este foarte săracă, până în prezent au fost descoperite cca. o duzină de 
obiecte. Idolul (8102 din S42, c. 1-3, pe fundul bordeiului, la -140 m). De la statuetă s-a păstrat doar partea 
superioară. După aspect ni se pare că piesa a fost montată pe marginea unui vas sau altar. Acest lucru se 
observă după partea ruptă a ei şi după curbura părţii mijlocii. Piesa are braţele abia schiţate aduse în faţă. 
Între braţe este o zonă uşor concavă, după concavitatea vasului. Faţa este modelată având schiţate ochii şi 
gura prin uşoare apăsări iar nasul este lung, drept. Faţa este orientată în sus, element caracteristic pentru 
statuetele culturii Vinca din Banat din alte părţi. Braţele şi maniera de stilizare nu sunt însă vinciene ci 
aparţine stilului neoliticului târziu cum sunt descoperirile de la Aszod, cultura Lengyel timpurie din Ungaria. 
Pe gât piesa are 6 tăieturi scurte ceea ce sugerează că ar putea fi vorba de o haină încheiată sau cu 
şnururile pentru legare. După aspectul feţei s-ar părea că nu este vorba de o mască ci de o redare realistă. 
De altfel un cap de statuetă, descoperit mai de mult sugerează acelaşi lucru. 

Vasul antropomorf. Deosebit de rare sunt aceste piese în grupul lclod. Semnalăm existenţa unui 
picior de la un vas antropomorf. Piesa este lucrată din pastă fină, gălbuie, bine netezită, urme de slip picat. 
Piesa face parte fie din seria vaselor antropomorfe întâlnite şi în cultura Starcevo Griş. 

Concluzii. Materiale lclod timpurii se cunoşteau la Zău de Câmpie. Acolo acestea erau amestecate 
cu materiale Petreşti fără a se şti care este raportul cronologic şi situaţia stratigrafică (vezi tabelul de sus). 
La Baciu - strada Nouă materialele şi sinteză lclod apărea în vremea fazei Petreşti AB, fiind sincronizată cu 
lclod li şi 11/111. Tot acolo erau materiale socotite Vinca C. Unele din acestea aparţin culturii Petreşti - grup 
Foeni, după FI. Draşovean. La Cluj la : -Baba Novac apăreau materiale de tradiţie Petreşti şi un vas cu 
influenţe Petreşti Cluj Napoca; -Bd. 22 decembrie erau materiale Turdaş cu pictură gen lclod I; - Biblioteca 
Academiei, în orizonturile timpurii, erau materiale lclod I; Cluj-Arhive erau materiale lclod I şi materiale ce 
arătau influenţe vinciene, care astăzi FI. Draşovean le consideră a fi Petreşti, grup Foeni. Naşterea grupului· 
lclod este rezultatul unor migraţii şi difuziuni Turdaş, Vinca C şi se petrece paralel cu cultura Petreşti, având 
influenţe ale grupului Foeni (grup al culturii Petreşti, marcând o migraţie sudică). 
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49. IEDERA, Jud. Dâmboviţa; Mihai Diaconescu, Universitatea "Valachia" Târgovişte 

Au continuat cercetările arheologice începute în anul 1995, în staţiunea geto-dacă de la Iedera, 
punctul "Cetăţuia", cu studenţi de la secţia istorie-arheologie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste din 
Târgovişte. Efortul s-a concentrat în direcţia finalizării investigării SIII şi SVI, trasate în anul 1995 şi pentru 
cercetarea terasei li SVII. 

Observaţiile de natură stratigrafică au confirmat ipoteza locuirii platoului de la Iedera în două etape. 
Din nefericire, nici în această campanie arheologică, nu s-au descoperit elemente certe de datare. Materialul 
recuperat - ceramica lucrată cu mâna constituind cea mai mare parte a inventarului - ne determină să 
menţinem propunerea de datare a staţiunii în sec. li a.Chr-I p.Chr. 

Secţiunea III (L=31 m; 1=1 m) a scos în evidenţă material ceramic, lucrat cu mâna, dar şi la roată, o 
groapă cu fragmente ceramice, un cuţit din fier, pietre, cărbune şi două locuinţe, pentru a căror ridicare s-au 
amenajat mici terase în panta platoului. 

Secţiunea VI (L=19 m; 1=1 m) de pe terasa 1. S-au descoperit resturile unei vetre, chirpic, 
fragmente ceramice şi s-a cercetat în continuare complexul, din carourile 2-3 identificat anterior. Este o 
locuinţă de formă dreptunghiulară, cu vatră, chirpic masiv şi inventar constând din: fragmente ceramice 
lucrate cu mâna (cele mai multe) şi la roată, un vas de provizii de mari dimensiuni lucrat la roată din pastă de 
culoare cărămizie, fixat în podină, ce perfora o vatră din nivelul I. Urmele unei alte vetre s-au găsit în caroul 
10. 

Secţiunea VII (L=28,5 m; 1=1,5 m) a fost trasată pe terasa li, pe direcţia N-S. Surprinde, de 
asemenea, două nivele de locuire, cel vechi fiind deranjat de terasarea locului, operaţiune ce a premers cea 
de-a doua fază. 

Inventarul se compune din: fragmente ceramice, fragmente de chirpic de la o locuinţă, oase, un 
piron de fier. Descoperirea cea mai importantă este reprezentată de vatra de cult, din carourile 13-14, 
păstrată fragmentar, care poate fi reconstituită. Este de formă uşor ovală (160 x 140 cm), cu diametrul mare 
pe direcţia NE-SV, din categoria vetrelor cu gardină şi suprafaţa lutuită. 

Materialul ceramic, în stare fragmentară, constituie cea mai mare parte a inventarului staţiunii. 
Din categoria ceramică lucrată cu mâna, din pastă grosieră, în general de culoare cărămizie, se pot 

reconstitui oale, boluri, opaiţe. La roată au fost lucrate fructiere, vase mari de provizii, oale, căni, strecurători. 
Ceramica de import este reprezentată prin fragmente de amfore greceşti. 

50. IERNUT-SF. GHEORGHE, ,,PUNCTUL PE ŞES", Jud. Mureş; Călin Cosma, Institutul de Arheologie şi 
Istoria Artei Cluj-Napoca 

S-au deschis două suprafeţe (S1=15 x 3 m, 2=10 x 5 m), orientate N-S, ambele paralele cu Mureşul, 
în prelungirea secţiunilor din anii precedenţi. 

Stratigrafia celor două suprafeţe este identică, imediat sub humusul modern (0-0,30 m), s-a conturat 
un prim nivel de locuire, încadrat în secolele XIII-XIV (0,30-),50 m). Arăturile adânci practicate în zona 
investigată, au distrus urmele de complexe (locuinţe, cuptoare etc.), aparţinătoare aşezării medievale. În S1, 
între m. 3 şi 6,50, în profilul vestic a apărut o lentilă de lut galben, care ar putea fi podeaua unei locuinţe 
medievale. Materialul arheologic corespunzător acestui nivel, constă din fragmente ceramice, oase de 
animal şi câteva obiecte din fier (cuţite, piroane). Ceramica este de două tipuri: cenuşie şi roşie. Este lucrată 
la roată rapidă, dintr-o pastă de bună calitate. Forma de vas este oala, cu pereţii subţiri, bine reliefaţi, buza 
răsfrântă în afară şi tăiată, fundul destul de îngust. La unele exemplare s-a observat în interiorul buzei o 
şănţuire pentru capac. În cadrul acestei ceramicii, o categorie aparte o constituie cea cenuşie, atribuită 
,,oaspeţilor". 

Următorul nivel surprins între -0,50-0,80 m, este cel încadrabil în secolele VIII-IX. Nu a fost surprins 
nici un complex arheologic. Materialul provenit din acest nivel, constă din ceramică, resturi osteologice şi 
obiecte din fier (lame de cuţit, cuie). Ceramica a fost confecţionată la roată rapidă (aceasta fiind majoritară), 
la roată cu turaţie lentă şi cu mâna. Pasta vaselor lucrate la roată rapidă conţine în compoziţie nisip cu bobul 
mic şi uneori mică. Culoarea este brun negricioasă şi brun cărămizie, unele exemplare prezentând urme de 
ardere secundară. Formele întâlnite în cadrul acestei categorii ceramice, sunt oalele borcan de dimensiuni 
medii şi mijlocii. Vasele au gura largă, corpul bombat, umerii bine conturaţi, fundul îngust şi destul de 
îngroşat. Buza este scurtă dar puternic răsfrântă în afară. Motivul ornamental întâlnit constă din striuri 
orizontale, benzi în val, uneori intercalate, în genere dispuse în partea inferioară a vasului. Ceramica lucrată 
cu mâna a fost confecţionată dintr-o pastă care conţine microprundişuri cu bobul mare. Arderea este 
neuniformă şi incompletă, pereţii vaselor fiind foarte fiabili. Suprafaţa vaselor prezintă frecvent neregularităţi, 
pereţii şi fundurile sunt mult îngroşate. Forma întâlnită este oala borcan. Corpul este alungit, umerii prelinşi, 
fundul îngust, buza puţin răsfrântă în afară. • 

între -0,80-1,00 m, s-a conturat un al treilea nivel de locuire, databil în secolele V-VI. ln profilul estic 
între m. 1 şi 2,40, şi m. 3,50 şi 5, s-au observat urmele a două complexe arheologice, probabil două locuinţe 

30 
https://biblioteca-digitala.ro



sau clădiri anexe, ele adâncindu-se de la nivelul antic de călcare cu 0,50 m, străpungând nivelul inferior de 
locuire. În acest nivel a fost descoperită doar ceramică. Aceasta a fost lucrată la roata cu turaţie rapidă, în 
proporţie covârşitoare, la roată cu turatie lentă şi cu mâna. Cea lucrată la roata rapidă este de două tipuri. 
Primul îl constituie „ceramica cenuşie zgrunţuroasă", iar al doilea este format din ceramică brun-cărămizie, 

- care conţine în pastă microprundişuri cu bobul mare. Ca formă întâlnim oala, cu corpul bombat, umeri bine 
conturaţi, fundul drept, buza puternic răsfrântă în afară, tăiată drept sau rotunjită. 

Ceramica lucrată cu mâna, a fost confecţionată dintr-o pastă care conţine mult nisip cu bobul mare. 
Pereţii şi fundurile sunt mult îngroşate. Forma întâlnită este oala borcan de dimensiuni medii şi mici, cu 
umerii prelinşi, fundul îngust, buza puţin răsfrântă în afară. 

Ultimul nivel de locuire, conturat între -1,00 -1,25 m, este cel încadrat în secolele 11-111. În S 1, la -
1,25 m, au fost surprinse trei complexe arheologice. Acestea constau dintr-o locuinţă de formă aproximativ 
dreptunghiulară (3 x 2,50 m) şi două gropi menajere cu diametrul de 1 m. În S2, a fost descoperită şi golită o 
groapă de provizii, având o formă de butoi, cu un diametru la gură de 1 m, transformată ulterior în groapă 
menajeră. Inventarul acestor complexe, precum şi al întregului nivel de locuire, constă din ceramică daco
romană, ea găsindu-şi bune analogii în siturile din Transilvania încadrate în secolele 11-111. 

51. ILIŞUA, Jud. Bistriţa-Năsăud; Dumitru Protase, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca; Corneliu 
Gaiu, Muzeul Judeţean Bistriţa 

A. CASTRUL ROMAN 
Cercetările din castru au urmărit mai multe obiective. Un prim obiectiv l-a format dezvelirea 

turnurilor de curtină, rămase necercetate în campaniile anterioare. Prin dezvelirea turnurilor de curtină 
dintre turnul din colţul de V al castrului şi poarta principalis sinistra, respectiv poarta decumana şi a celui 
situat pe latura de S-E, între poarta principalis dextra şi colţul sudic al castrului s-a definitivat planul 
sistemului de fortificaţie (vezi planul general al castrului). 

Turnul de pe latura de S-E avea zidurile de fundaţie înfipte în agger-ul castrului, construite în tehnica 
opus incertum pe o asiză de bolovani de râu. În dreptul turnului, zidul de incintă se îngroşa cu 0,45 m. S-au 
delimitat două etape de edificare a bastionului, marcate de o îngroşare a zidurilor, în urma unei refaceri a 
turnului. Bastionul are formă patrulateră, cu dimensiunile de 6,90 x 4,90 x 5, 1 O m la exterior, respectiv 3,95 x 
2,25 x 2,45 m la interior. 

Pandantul de pe latura de N-V al acestui turn avea zidurile de pe laturile din interior scoase până la 
ultima asiză, fundaţiile nedepăşind stratul de agger. Bastionul a avut dimensiunile de 7,40 x 5, 1 O x 4,80 m, în 
interior neputându-se delimita un nivel de locuire. 

Cel de-al treilea bastion cercetat a putut fi urmărit doar pe baza molozului şi urmelor de mortar 
provenite din demantelarea sistematică a zidurilor din acest sector al incintei. Turnul de formă rectangulară a 
avut dimensiunile de 6,55 x 5,50 x 5,30 m. 

Printr-o secţiune paralelă cu via praetoria (24 x 1,5 m) a fost secţionată via principalis, care avea o 
lărgime de 6,5 m, lipsită de rigole, construită dintr-un strat de pietriş şi sfărâmături de piatră care atinge 35 -
40 cm grosime. 

În praetentura dextra a continuat dezvelirea barăcii dinspre via principalis, prin deschiderea unei 
suprafeţe de 37 x 5 m. Baraca aparţine castrului mare, fiind o construcţie din lemn, care, în urma unui violent 
incendiu, a fost refăcută pe un amplasament puţin diferit. 

În afara incintei castrului secţiunea Sili, trasată peste latura de S-V, a atins o groapă menajeră în 
care s-a aruncat o mare cantitate de oase. Pentru recoltarea materialului osteologic a fost deschisă în 1996 
o casetă de 6 x 8 m. S-a constatat că aici a existat o viroagă naturală, care a fost umplută cu resturi 
menajere. Pe lângă o mare cantitate de resturi de la bucătărie, menţionăm descoperirea unui umbo de scut. 

La clădirea praetoriului a fost cercetată latura dinspre via principalis. Zidul, care închidea clădirea pe 
această latură, construit din piatră prinsă cu lut - a cărui legătură cu fronturile laterale ale clădirii nu se pot 
distinge - lipsit practic de fundaţie, servea, probabil, ca postament pentru o colonadă, deoarece în faţa 
acestui zid au fost găsite mai multe fragmente de coloană. În curtea interioară a praetoriului, sub nivelul de 
dărâmături, apare un strat de pietriş şi sfărâmături de piatră, care constituie nivelul de călcare în timpul 
funcţionării clădirii, sub care apar urmele unei construcţii de lemn al cărui plan este destul de dificil de 
reconstituit din cauza numeroaselor pătrunderi şi bulversări. 

B. THERMELE 
Reluate în 1995, lucrările de dezvelire a băilor romane de la llişua, au continuat în campania din 

1996 la ambele edificii. La 
clădirea A a fost dezvelită, printr-o secţiune de 30 x 3 m, latura de S-V. Planul clădirii corespunde 

cu planul dat de K. Torma, zidurile fiind în general bine păstrate. 
La cel de-al doilea edificiu au fost dezvelite 11 încăperi prin deschiderea a două suprafeţe (15 x 7 m 

şi 18 x 7 m) şi trasarea unei secţiuni (S6 = 32 x 3 m) care a stabilit limita de S-E a clădirii. Construcţia a avut 
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două faze de edificare, clar delimitate prin calitatea zidăriei şi dimensiunile şi compartimentarea spaţiilor. În 
colţul de N-E al clădirii încăperea avea o instalaţie de hypocaust din care s-au mai păstrat câteva pile din 
cărămizi rotunde pe o bază pătrată. Pe latura nordică a încăperii era amenajat un praefurnium a cărui gură 
era placată cu cărămizi. Legat de această încăpere se găsea un bazin cu diametrul de 4,6 m cu o podea din 
mortar. 

Lângă colţul estic al clădirii B a fost cercetată parţial o construcţie având zidurile din bolovani de râu 
şi piatră prinse cu lut, aşezate pe stratul de moloz şi depunere din epoca romană. Lipsa unui material 
arheologic concludent şi a planului integral al clădirii nu ne permite să avansăm supoziţii asupra destinaţiei şi 
datării acestei construcţii. 

Dacă materialul arheologic al epocii romane este foarte restrâns, apare în schimb un nivel Latene 
din care au fost dezvelite trei bordeie cu un bogat material arheologic care se datează în sec. IV-III a. Chr. 

52. INURI, Com. Vinţu de Jos, Jud. Alba; Gabriela Gheorghiu, Muzeul de Istorie a Transilvaniei, Cluj
Napoca 

Această localitate situată pe Valea Cuţului, afluent al Văii Vinţului, a intrat în literatura de specialitate 
(0. Floca, în Sargetia, III, 1956, p. 11-38; I. Glodariu, Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi 
romană, Cluj, 1974, p. 284, nr. 154; Repertoriul arheologic al judeţului Alba, Alba Iulia, 1995, p. 111-112, nr. 
95) în urma unor descoperiri întâmplătoare de fragmente ceramice aparţinând epocii bronzului şi Latene-ului 
târziu, dar mai ales găsirii unui tezaur monetar din 37 de denari romani republicani emişi în perioada 
172/151-77 a. Chr. Descoperirile s-au făcut pe dealul "Piatra cu Stânjenu", aflat în stânga pârâului. Tot în 
zonă este semnalat un torques de argint, dacic. 

De la început trebuie precizat că denumirea reală a localităţii pe teritoriul căreia s-au făcut 
respectivele descoperiri, nu este cunoscută până acum, nu este predzat punctul. 

Pe dealul „Piatra cu Stânjenu", cam la 5 minute de urcat există o terasă naturală, destul de mare; din 
păcate sondajele efectuate aici nu au dat nici un fel de rezultate, dar nu este exclus ca ea să fi fost locuită în 
antichitate. Pe versantul de sud-est al aceluiaşi deal este o poiană, numită „Piatra lui Păvăluc", de formă 
semilunară, semănând destul de bine cu cele aparţinând culturii Coţofeni. 

Altitudinea absolută a vârfului „Pietrei cu Stânjenu" este de 740 m. Mai jos cu câţiva metri s-au găsit 
fragmente ceramice Coţofeni, iar sondajul efectuat a dat următoarea stratigrafie: strat de humus actual, un 
strat superficial de piatră sfărâmată, stratul de cultură din care a provenit un fragment ceramic feudal şi 
stânca naturală. 
În ceea ce priveşte locuirea dacică de aici putem concluziona că ea a fost sporadică: câte o locuinţă în locuri 
propice, dar depărtate unele de altele, sau grupuri de 2-3 locuinţe aflate la distanţe variabile. Aceeaşi situaţie 
este şi astăzi, datorită reliefului existent. 

Pe Valea Cuţului, mergând în amonte, drumul ajunge în Valea Ampoiului, deci în zona auriferă. Din 
acest considerent este toarte probabil să fi existat în epocă dacică, dar şi în epoca romană şi ev mediu, un 
turn din lemn pentru supravegherea drumului, pe înălţimea „Piatra cu Stânjenu". De aici vizibilitatea este 
bună pentru o zonă destul de întinsă. 

Ceva mai sus, în dreapta pârâului, s-au descoperit fragmente ceramice romane. 

53. ISAIIA, Com. Răducăneni, Jud. laşi; Nicolae Ursulescu, Facultatea de Istorie a Universităţii "Al.I. Cuza" 
laşi; Vicu Merlan, Muzeul Municipal Huşi. 

În punctul "Balta Popii" s--a efectuat un sondaj de informare în august 1996. Aşezarea este un 
fragment al primei terase din dreapta Jijiei, aproape de confluenţa cu Prutul. Secţiunea trasată, lungă de 40 
m şi lată de 1,5 m, a stabilit stratigrafia aşezării, care constă dintr-un nivel de locuire din sec. IV p.Chr. şi un 
strat gros aparţinând fazei a III-a a culturii Precucuteni (cu trei etape de locuire); apar şi fragmente răzleţe 
specifice culturii ceramicii liniare. A fost intersectată o locuinţă precucuteniană cu platformă de lut, groasă de 
8-1 O cm, amenajată pe un pat de crengi. Au fost descoperite unelte şlefuite şi cioplite din piatră, percutoare, 
râşniţe şi trecătoare, câteva piese şlefuite de os, fragmente ceramice aparţinând tuturor categoriilor şi 
plastică antropomorfă fragmentară. La marginea de S-V a locuinţei a apărut un mic complex, având probabil 
caracter de cult. În cadrul lui se remarcă un mare recipient circular, pe patru picioare masive (tip "altar"), un 
askos de formă primitivă şi o tabletă fragmentară de lut ars, cu desene şi semne simbolice. Mai ales ultima 
piesă se încadrează în problematica mult discutată a existenţei în S-E-ul Europei, în culturile formate cu 
aportul influenţelor chalcolithicului balcano-anatolian, a unor sisteme de semne simbolice, reproduse pe 
tăbliţele de lut, vase şi idoli. 

Cercetările vor continua pentru dezvelirea, în întregime, a locuinţei şi pentru o determinare mai clară 
a stratigrafiei. 
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54. ÎNSURĂŢEI-POPINA I, Jud. Brăila; Valeriu Sirbu, Stănică Pandea, Muzeul Brăilei; Marian Neagu, 
Muzeul Dunării de Jos Călăraşi 

Popina este situată in lunca Călmăţuiului, la 7 km N de lnsurăţei. Are o lungime de 250 m, o înălţime 
de 11 m şi este despărţită in două zone de un şanţ lat de aprox. 20 m şi adânc de cca. 3,5 m. 

În campania din 1995 s-au descoperit o groapă getică (sec. 111-11 a. Chr.) şi 4 locuinţe eneolitice, 
identificate sub forma unor zone compacte de pământ gălbui-cenuşiu, amestecat cu paie şi pleavă. 

În campania din 1996 s-a cercetat integral locuinţa nr. 4, pentru că resturile ce-i aparţineau erau 
foarte aproape de actualul nivel de călcare. 

Locuinţa nr. 4 
1. Resturile de pereţi prăbuşiţi au fost identificate pe o suprafaţă de cca. 12 x 8 m. 
În zona centrală s-au observat următoarele: 
a) grosimea resturilor de pereţi prăbuşiţi e mai mare decât a resturilor pereţilor de la marginea 

suprafeţei; 

b) resturile de pereţi prezentau urme de arsură (fragmente arse la roşu, cărbuni, cenuşă), în timp ce 
spre marginea zonei de prăbuşire resturile de pereţi erau de culoare gălbui-cenuşie, fără nici o urmă de 
ardere. 

2. După demolarea resturilor pereţilor s-a identificat următoarea situaţie: 
a) in zona centrală a locuinţei s-a găsit un şanţ de fundaţie (L = 6 m, I = 0,6 - 0,8 m, A = O, 18 - 0,25 

m), din care porneau gropi de pari şi de stâlpi; el este foarte probabil, şanţul de fundaţie al unui perete gros 
şi înalt, care susţinea greutatea acoperişului (gropile de stâlpi şi pari, precum şi grosimea mare a resturilor 
de pereţi, ne arată că acest perete portant era ridicat după "sistemul paiantă"); 

b) in jurul şanţului de fundaţie al peretelui portant s-a descoperit o reţea de gropi de stâlpi (D = 0,4 -
0,5 m), care avea un traseu elipsoidal; suprafaţa cuprinsă intre ele este de 1 O x 7 m; (probabil că stâlpii, ale 
căror gropi au fost identificate, susţineau acoperişul împreună cu peretele portant); 

c) la sud de peretele portant s-au identificat 5 gropi (D = 1 - 1,75 m, A= 0,35 - 0,75 m), al căror 
pământ de umplutură conţinea fragmente mari provenite de la vase de provizii, decorate cu barbotină, dar nu 
conţinea cenuşă sau cărbuni; este deci, foarte probabil, ca in aceste gropi să fi fost vase mari de provizii. 

3. Pereţii împrejmuitori descriau, foarte probabil, un traseu oval şi erau ridicaţi după sistemul 
"ceamur", care nu necesită o mare cantitate de lemn. Pereţii au fost făcuţi din vălătuci mari de pământ, 
amestecat cu paie şi pleavă, puşi unul peste altul, fără a se folosi o armătură de pari şi nuiele, ca in cazul 
pereţilor din "paiantă". Stâlpii încastraţi in pereţii de "ceamur" aveau, mai degrabă, rolul de a susţine 
acoperişul, decât de a întări rezistenţa acestora. 

4. Acoperişul locuinţei, foarte probabil, in două ape era sprijinit pe peretele portant şi pe stâlpii 
încastraţi în pereţii de "ceamur", iar cele două pante curgeau în stânga şi-n dreapta peretelui portant. 

5. Inventarul descoperit sub masa de pereţi prăbuşiţi este format din piese fragmentare şi cuprinde: 
a) unelte din piatră (lame, răzuitoare, microlite, topoare din piatră şlefuită), din os şi corn; 
b) o mare cantitate de fragmente ceramice; domină ceramica fină, de culoare neagră, lustruită, 

remarcându-se fragmentele decorate cu pictură bicromă sau tricromă. 
6. Ceramica descoperită indică datarea locuinţei în faza A2 a culturii Gumelniţa. 

55. LAPOŞ, Jud. Prahova; Marin Cârciumaru, Roxana Dobrescu, I.A.B.; Carol Căpiţă, Facultatea de Istorie 
Bucureşti 

În anul 1996 s-au săpat secţiunile XII-XV în sectorul de N-E al poienii Roman. Situaţia generală a 
descoperirilor este următoarea: 

- Secţiunea XII, dimensiuni 3 x 3 m, adâncimea 70 cm. Categorii de materiale: aşchii - 394, aşchii 
nucleiforme - 13, aşchii corticale -131, aşchii lamelare - 4, lame - 42, lamele- 4, nuclei - 65 (bipolari, 
piramidali, etc.), percutoare - 1, retuşoare- 1, gratoare - 5. În carourile A-1, 8-3, A-2, C-1, C-2au apărut 
concentrări de piese dispuse uneori în formă de semicerc specifică atelierelor de cioplire. 

- Secţiunea XIII, dimensiuni 3 x 2 m, adâncimea 80 cm. Categorii de materiale: aşchii - 212, aşchii 
corticale - 117, aşchii nuclei - 2, aşchii nucleiforme - 2, lame - 19, lamele - 2, lamă trunchiată - 1, gratoare -
1. În această secţiune concentrarea nu mai este aşa de semnificativă ca în secţiunea XII. 

- Secţiunea XIV, dimensiuni 4 x 2 m, adâncimea 80 cm. Categorii de materiale: aşchii - 279, aşchii 
corticale - 129, aşchii nucleiforme - 3, nuclei - 20, aşchii lamelare - 5, lame - 13, lamele - 5, "tablette" - 1, 
persoare - 1, vârfuri - 1. În careul A-4 s-a descoperit la 65-75 cm o mostră de cărbune. 

- Secţiunea XV, dimensiuni 2 x 2 m, adâncimea 80 cm. 
Categorii de materiale: aşchii - 169, aşchii corticale - 70, nuclei - 14, aşchii lamelare - 2, lame - 10, 

lamele - 12, percutoare - 2, gratoare - 1. 
Dintre cele 1769 de piese litice descoperite în anul 1996 la Lapoş, aproximativ 0,53% sunt unelte. 

Dintre acestea, cele care predomină sunt gratoarele (7), intre care 3 "mince", 2 pe vârf de lamă, 1 carenat şi 
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1 gratoar circular. Celelalte unelte sunt un persoar, un vârf şi o troncatură. 
Suporturile pe care au fost realizate sunt laminare (două întregi şi o distală). Retuşele folosite pentru 

a obţine partea activă sunt de tipul direct, "ecailleuse" semi-abrupt, dar şi de tipul invers şi "ecailleuse", ca în 
cazul vârfului, necesare degajării acestuia. Suporturile se încadrează în faza "plin debitaj", remarcându-se o 
alegere a acestora (vezi o bună regularitate a marginilor şi nervurilor). 

56. LAPUŞ - "PODANC", Jud. Maramureş; Carol Kăcso, Dan Pop, Muzeul judeţean Maramureş 

În cea de-a doua campanie ce a avut ca obiectiv cercetarea tumulului 21, cel mai mare din gruparea 
I, plasată pe terasa "Podanc", s-a realizat dezvelirea integrală a construcţiei centrale, formată din pietre de 
râu şi plăci de gresie, precum şi a cercului de pietre de râu din jurul acesteia. S-au pus în evidenţă noi 
aglomerări de mici dimensiuni de resturi arse (pământ ars, cărbune şi cenuşă) şi fragmente ceramice, care 
au fost depuse pe construcţia centrală. 

În porţiunea dintre aceasta şi cercul de piatră, a apărut un mormânt de incineraţie în urnă cu capac. 
Oasele calcinate, ce umpleau mai mult de jumătate din urnă - o oală cu corpul bombat, având înălţimea de 
22,8 cm - erau acoperite de o ceaşcă aşezată cu gura în jos. 

După înregistrarea fotografică şi în desen, a început demontarea construcţiei centrale şi a cercului 
ce o înconjura. În partea sudică a tumulului, acoperită în bună parte de cercul de pietre, se afla o platformă 
de pământ, puternic arsă, de formă ovală, cu lungimea de 7, 15 m şi lăţimea de 3,50 m, de fapt o vatră de 
incineraţie, pe care era prezentă o cantitate impresionantă de oase calcinate şi cărbune. Oasele erau 
răspândite mai ales în partea centrală a vetrei, ele formând aici o mică movilă cu înălţimea de 15 cm. În lipsa 
analizelor osteologice, putem doar presupune că vatra a servit ca loc de incinerare pentru animale. Este 
totuşi de remarcat că în imediata apropiere a vetrei, eventual căzută de pe aceasta, a ieşit la iveală o brăţară 
de bronz, care pare să fi fost trecută prin foc. Tot sub cercul de pietre, dar în partea de N-V a tumulului, s-au 
găsit numeroase fragmente ceramice, printre care şi unele ce aparţin unei străchini cu decor excizat-incizat. 
Prin cercetări de suprafaţă au fost descoperite noi staţiuni paleolitice, precum şi alte trei aşezări din epoca 
bronzului, în punctele de hotar "Tuliceasca", "Certii" şi "Sub Mlacă", ultima în apropiere de necropola 
tumulară. În apropiere de necropolă a ieşit la iveală, în anul 1996 şi un depozit de bronzuri, format din vase 
de bronz, celturi, seceri, etc., care datează din Hallstatt 81. 

57. LIVEZILE - ,,BAIA", Jud. Alba; Horia Ciugudean, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 

Aşezarea şi cimitirul tumular din punctul „Baia" se află situate cca. 2 km spre vest de satul Livezile, 
pe o creastă stâncoasă ce formează versantul drept al văii Aiudului. Continuându-se investigaţiile din anii 
precedenţi, în anul 1996 s-a executat o secţiune pe terasa de pe panta sudică a dealului, care a furnizat atât 
informaţii de natură stratigrafică cât date privind extinderea spre nord a aşezării. S-a identificat un singur 
nivel de locuire, cu o grosime de cca. 0,30 m, care suprapune solul viu, aflat în această zonă la doar 0,40-
0,50 m adâncime. Din cuprinsul stratului de cultură provin numeroase fragmente ceramice, unelte din os, 
precum şi fragmente de idoli zoomorfi. 

În afara cercetărilor din aşezare a fost investigat un al doilea turnul cu mantaua din bolovani de 
calcar, având diametrul de cca. 9 m şi înălţimea maximă de 0,55 m. În cuprinsul său au fost dezvelite trei 
morminte, dintre care două de inhumaţie şi unul de incineraţie. M 1, situat aproximativ în zona centrală a 
movilei, cuprindea un schelet depus în poziţia chircită pe partea dreaptă, direct pe suprafaţa stâncii native şi 
orientat VNV-ESE. M2, slab conservat, cuprinde un schelet orientat aproximativ N-S, depus printre bolovanii 
din mantaua tumulului. M3, aflat tot în zona centrală, era un mormânt de incineraţie, oasele calcinate fiind 
depuse direct pe solul antic, destul de dispersate, lângă ele aflându-se fragmentele unui vas de mici 
dimensiuni, care însă n-a putut fi reconstituit, datorită slabei sale stări de conservare. 

Atât aşezarea cât şi cimitirul de la Livezile „Baia" aparţin perioadei de debut a bronzului timpuriu din 
Transilvania, când elementele Coţofeni târzii sunt înglobate într-un nou orizont cultural, la care participă 
masiv comunităţi din spaţiul extracarpatic. 

58. LOPADEA VECHE, Com. Mirăslău, Jud. Alba; Gheorghe Petrov, Muzeul Naţional de Istorie al 
Transilvaniei Cluj-Napoca 

Satul Lopadea Veche, corn. Mirăslău, este o 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 decroşat cu cinci laturi, fiind rezultatul a două etape de construcţie. Dimensiunile interioare ale 
bisericii sunt relativ reduse, lungimea în ax fiind de 13,85 m, lăţimea în naos de 4,50 m, iar grosimea zidurilor 
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parietale variază între 0,50 şi 0,60 m. În faza iniţială, biserica era formată dintr-un altar poligonal şi o navă 
aproximativ pătrată (4,70 x 4,50 m), intrarea fiind pe latura de vest. Absida altarului este despărţită de navă 
printr-o tâmplă de zid cu două intrări. În sec. XVIII, 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 intact şi zidul vestic 
al navei vechi, comunicarea între naos şi pronaos făcându-se numai prin intrarea iniţială. Cercetarea 
arheologică începută în anul 1995 prin executarea unor secţiuni în exteriorul bisericii (S1, S2, CI, Cil), a fost 
continuată în anul următor când s-au mai executat încă şapte secţiuni, una în exterior iar celelalte şase în 
interiorul bisericii. În interior: S3I = 4, 70 x 2,20 m, în nava veche sau actualul naos, latura de sud fiind pe axa 
bisericii iar cea de nord pe zid; S3II = 5,50 x 4,70 x 2 m, în pronaos, latura mai lungă de sud fiind pe axa 
bisericii; S4A = 2,50 x 2 x 1,28 m, în jumătatea de nord a altarului, latura de sud fiind pe axa acestei 
încăperi; S4B = 2,50 x 2 x 1,28 m, latura de nord fiind pe axa altarului (S4B a fost executată direct de pe 
latura sudică a lui S4A după citirea profilului); SSI= 4,70 x 1,85 m, în nava veche sau actualul naos, la sud 
de S3I cu un martor de 0,40 m între ele; SSII = 5,50 x 1,80 m, în pronaos la sud de S3II cu un martor de 0,40 
m între ele, latura sudică şi închiderea vestică fiind direct pe zid. În exterior: S6 = 3,50 x 2 m, pe latura 
sudică a pronaosului, la 0,50 m spre vest de colţul sud-vestic al navei vechi. 

În campania din anul 1996 au fost descoperite şi cercetate un număr de 79 de morminte, care se 
adaugă la cele 32 de morminte descoperite în anul anterior (M1 - M111 ). Foarte multe morminte sunt 
anterioare bisericii de zid, fapt care dovedeşte prezenţa unui orizont mai vechi de înmormântări, practicat în 
jurul unei mai vechi biserici de lemn a căror urme nu s-au depistat în timpul cercetării. Cel mai vechi 
mormânt cercetat (M67/S3I) a fost dat cu ajutorul unui denar emis în vremea domniei regelui Andrei al III-iea 
al Ungariei (1290 - 1301 ). Inventarul funerar descoperit la mormintele cercetate se compune din monede, 
mărgele, nasturi, inele simple şi sigilare, diverse accesorii vestimentare, piese care se încadrează cronologic 
între sfârşitul sec. XIII şi sec. XIX. Privitor la datarea bisericii, în urma coroborării tuturor informaţiilor oferite 
de cercetarea arheologică, credem că putem plasa ridicarea ei spre sfârşitul sec. al XV-iea, după anul 1480. 

59. LUNCA, Jud. ?; Studiul arheozoologic al resturilor de mamifere de la Lunca (Cultura Boian
Bolintineanu); Adrian Bălăşescu, MNIR 

Resturile de mamifere provin din 9 bordeie (79%) şi din stratul de cultură Boian faza Bolintineanu. 
Analiza specifică a fragmentelor osoase a evidenţiat 5 specii de mamifere domestice (acestea reprezintă 
peste 90% din material): Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Sus domesticus, Canis familiaris şi 7 
mamifere sălbatice: Equus caballus, Bos primigenius, Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Sus scrofa, 
Vulpes vulpes, Lepus europaeus. 

Economia animalieră a acestei comunităţii se bazează cu precădere pe creşterea animalelor, in 
special a bovinelor, urmate de ovicaprine şi suine. Numărul resturilor osoase ce provin de la speciile de 
mamifere sălbatice arată că vânătoarea nu constituia o îndeletnicire statornică, ea având un rol secundar în 
activitatea economică a locuitorilor acestui sit. 

60. MEDIEŞUL AURIT, Jud. Satu Mare; Sever Dumitraşcu, Nicolae Sărac, Marinel Roşu, Florin Maier, 
Universitatea din Oradea; Speranţa Pop, Muzeul Judeţean Satu Mare. 

A fost cercetată prima dată (deoarece lucrările agricole au permis aceasta) marginea de sud-vest a 
staţiunii de la Medieşul Aurit, în zona din afara cunoscutului „cartier de olari" (în terenul săteanului Vasile 
Crăciun). Au fost descoperite şase locuinţe (construcţii) dintre care patru au fost cercetate în întregime. 
Sunt locuinţe de suprafaţă, semiadâncite în pământ (-0,58-0,78 m), de formă patrulateră, unele cu vatră de 
foc (L-O), altele fără vatră de foc - instalaţia de încălzire, indicând, eventual, o altă destinaţie acestei 
construcţii (L-F). Au acoperişul în două ape (L-O, la care au fost prinse gropile stâlpilor centrali de susţinere) 
şi unele o intrare de tip „gârlici" - cu trepte (L-C). Exceptând materialele epocii bronzului (Suciul de Sus), 
care nu interesează acest context, remarcăm că întreg materialul descoperit în locuinţe indică un nivel 
timpuriu - de sec. li şi începutul sec. III numai în aşezarea dacică de epocă romană de la Medieşul Aurit. 
Ceramica modelată cu mâna (fragmente de vase borcan şi ceşti) şi mai ales ceramica modelată la roată -
chiupuri (cu benzi din linii simple şi în val), castroane, fructiere, restul descoperirilor (mărgele, lame de cuţite 
de fier, numeroase fragmente de gresii pentru ascuţit şi fragmente de mola manuaria) indică datarea mai 
timpurie a acestui nivel de locuire din aşezarea de la Medieşul Aurit, ceea ce va conduce, prin continuarea 
cercetărilor, la stabilirea mai nuanţată şi atentă a cronologiei interne a întinsei aşezări dacice de la Medieşul 
Aurit. Săpăturile pot continua numai în funcţie de „evoluţia agricolă" a terenurilor sătenilor din comună. E de 
remarcat că pentru prima dată s-a putut săpa în aşezarea de la Medieşul Aurit, şi nu în „cartierul cu olari": Au 
fost efectuate cercetări de suprafaţă (prin periegheze) şi pe suprafaţă (recent arată), a altor două aşezări 
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conexe celei de la „Şuculeu" - cea cvasi-contemporană de la Cantonul Hidrotehnic (Przeworsk?) şi cea 
mai târzie (sec. IV-V?) de pe terenul numit „La Oşanu". 

61. METEŞ- .,PIATRA PEŞTERII", Jud. Alba; Horia Cigudean, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 

Aşezarea preistorică este amplasată pe malul stâng al văii Albinei într-o zonă în care au fost 
dezgolite prin eroziune un grup de stânci calcaroase, pe vârful celei mai impozante dintre ele aflându-se un 
platou oval, prielnic locuirii. Platoul este mărginit pe trei părţi de pereţi abrupţi, la baza cărora curge valea 
Albinei, singura zonă de acces fiind latura nordică, care continuă cu o pantă domoală. 

Continuându-se cercetările din anii precedenţi (1994-1995) în anul 1996 săpăturile s-au concentrat 
în zona sudică a platoului, unde se constatase cea mai intensă locuire. Aici au fost deschise două secţiuni 
(S.I8 şi S.IV) precum şi o casetă, care au furnizat importante observaţii stratigrafice şi un bogat material 
arheologic. 

Stratul de cultură, având o grosime medie de cca. 0,60-0,80 m cuprinde două nivele de locuire 
aparţinând fazei Coţofeni III, suprapuse de un nivel aparţinând bronzului timpuriu. Surprinderea colţului unei 
locuinţe de suprafaţă aparţinând culturii Coţofeni în S.IV, cuprinzând un bogat material ceramic ne-a 
determinat să deschidem o casetă pentru dezvelirea integrală a locuinţei. Ocupând o suprafaţă de cca. 6 
m.p., locuinţa se prezenta sub forma unei suprafeţe acoperite cu bulgări masivi de chirpic, cu amprentele 
structurii lemnoase (pari şi nuiele împletite). În colţul NV au fost descoperite un număr de cinci râşniţe de 
gresie, întregi sau fragmentare. Atât printre bucăţile de chirpic aparţinând pereţilor prăbuşiţi şi locuinţei, cât şi 
sub el, au fost descoperite numeroase vase întregi sau întregibile, majoritatea ornamentate în tehnica 
„împunsăturilor succesive". O formă aparte o reprezintă un vas având două proeminenţe în formă de 
potcoavă, perforate vertical, având analogii mai ales în zona sudică a Banatului. 

Materialul aparţinând bronzului timpuriu este în întregime fragmentar, el putând fi încadrat într-un 
facies cultural specific zonei SV transilvănene. Se impune continuarea cercetărilor şi în anii următori, ele 
urmând şi în cimitirul contemporan aşezării. 

62. MICĂSASA, Jud. Sibiu; Ioan Mitrofan, M.N.I.T Cluj-Napoca 

Cercetările arheologice, au fost efectuate în zona centrală a aşezării romane, în aria marilor grupuri 
de cuptoare pentru ars oale, descoperite în anii precedenţi. După cum de altfel este cunoscut, aşezarea se 
află în vatra actualei comune, iar posibilităţile de cercetare sunt limitate. S-a efectuat o secţiune de 30 x 4 m 
care, datorită descoperirilor făcute, a fost lărgită şi prelungită cu o casetă de 6,50 x 1,50 m. Cu acest prilej, 
s-a descoperit o groapă mare, din care iniţial s-a extras lut, materia primă pentru confecţionat vase, şi care 
apoi, a devenit o groapă menajeră, umplută cu foarte multe fragmente de vase, cu materiale provenind de la 
construcţii şi cu multe oase de animale. Dintre descoperiri menţionăm: 1 O fragmente de vase terra sigillata, 
fragmente de vase ştampilate, de vase incizate ori barbotinate, o lucernă şi 4 fragmente din altele, 5 
fragmente de statuete din teracotă, un picior de turibulum, un dop şi un jeton, toate din lut. Semnalăm, de 
asemenea, un fragment dintr-un zar de uşă, un vârf de pilum din fier, 12 fragmente de vase şi flacoane din 
sticlă, 2 străpungătoare, 2 fragmente de ace pentru cusut şi un fragment de ac pentru păr, toate din os, un 
străpungător din bronz, 2 denari şi un sfert din altul, o fibulă şi 2 fragmente din altele, oxid de fier, cărbune 
bituminos, cărbune de lemn, zgură şi chirpic. 

63. MIERCUREA CIUC-JIGODIN III, Jud. Harghita; Viorica Crişan, Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei Cluj-Napoca 

S-au desfăşurat cercetări arheologice în cetatea dacică de la Miercurea Ciuc-Jigodin 111, punct 
cunoscut în literatura de specialitate şi de "Cetăţuia" sau "Kisvartetă". Situată la sud de Miercurea Ciuc, pe 
malul drept al Oltului (cota 726), ea străjuie, alături de cetăţile Jigodin I şi 11, depresiunea Ciucului de mijloc. 

Platoul şi fortificaţia au fost sondate în anul 1950 de un colectiv condus de Mihail Macrea. 
Materialele descoperite au dus la concluzia că aici a funcţionat o cetate dacică de fază clasică urmată de o 
locuire de epocă romană din sec. 11-111 p. Chr. 

Au fost deschise două secţiuni pe direcţia NV-SE, S1 = 2 x 20 m şi S2 = 2 x 12 m. 
Prima secţiune a tăiat valul. Acesta are în prezent o lăţime de 6 m şi o înălţime, dinspre exterior, de 

7,50 m. Înălţimea interioară variază între O - 1 m. Lungimea totală a fortificaţiei a fost de 290 m. Astăzi, se 
păstrează doar pe laturile NV-V-S şi SE având o lungime de 180 m. Partea NE şi E, foarte abruptă şi 
stâncoasă, s-a prăbuşit în bună parte. Valul este format din pietre mari, locale, nefasonate, ~şezate în aşa 
fel ca golurile să fie cât mai mici. Acestea au fost umplute cu pietriş de râu, nisip şi pământ. ln partea 
superioară a valului (până la -1 m) s-au descoperit materiale dacice de fază clasică pentru ca, spre bază, să 

36 
https://biblioteca-digitala.ro



apară ceramică din sec. 111-11 a. Chr. şi câteva fragmente din epoca bronzului, cultura Wiettenberg. 
Secţiunea I a tăiat şi drumul de acces în cetate ceea ce a făcut ca adâncirea să fie posibilă doar în 

zona valului şi în imediata lui apropiere (metrii O - 8). Între metrii 8 - 20 stânca nativă a apărut imediat sub 
stratul de iarbă, porţiunea fiind lipsită aproape în totalitate de material arheologic. 

Secţiunea a li-a a fost trasată la 20 m distanţă de prima. Aici stratigrafia se prezintă astfel: -0,40 m 
humus, -0,40 - -0,60 m pământ negru zgrunţuros cu material din sec. 11-111 p. Chr., -0,60 - -0,80 m negru 
albicios cu material dacic, faza clasică; sub -0,80 m adâncirea este doar pe alocuri, în general apare stânca 
nativă, stratul conţine materiale dacice din sec. 111-11 a. Chr. 

Fără context stratigrafic, în amestec cu celelalte materiale, au apărut şi piese databile în epoca 
bronzului. 

În S2 s-au dezvelit parţial două locuinţe din sec. 11-111 p. Chr., două din epoca dacică, sec. Ip. Chr. şi 
o locuinţă semiadâncită din sec. 111-11 a. Chr. 

Printre materialele descoperite se remarcă: ceramică neagră, lustruită, o fusaiolă şi o cute din sec. 
111-11 a. Chr., ceramică lucrată cu mâna şi roata, două cute de piatră, o fusaiolă, un pandantiv de os, un 
pinten şi o frigare din fier, din faza clasică a epocii dacice, ceramică lucrată cu roata, un pumnal şi un cutit de 
fier, trei monede romane imperiale (nedeterminate) şi fragmente de ceramică lucrată cu mâna de tradiţie 
dacică din sec. 11-111 p. Chr. 

Pe baza descoperirilor din vara anului 1996 se poate spune că platoul "Cetăţuii" a fost locuit în 
epoca bronzului, sec. 111-11 a. Chr., I a. Chr. - I p. Chr. şi 11-111 p.Chr. fără a ne putea pronunţa deocamdată 
asupra continuităţii sau discontinuităţii locuirii pe perioada sec. III a. Chr. - III p. Chr. 

64. MITOC, Jud. Botoşani; Vasile Chirică, Institutul de Arheologie laşi 

În anul 1996, cercetările arheologice de la Mitoc, pe Prut, au continuat în două sectoare principale: 
1. partea superioară a profilului, pentru identificarea presupusului nivel V de locuire gravettiană; 

2. partea inferioară a profilului, pentru detalierea caracteristicilor locuirilor aurignaciene şi descoperirea 
unor eventuale urme de locuire mai veche, din paleoliticul mijlociu. 

1. Cercetările au evidenţiat existenţa unui nou nivel de locuire, postulat de noi în 1989 (cf. V. Chirică, 
The Gravettian in the 

East Romanian Carpathians, BAI, 111, laşi, 1989). Acesta se situează în solul de aspect loessoid de 
sub masivul pachet de nisipuri, de caracter acvatic (ciclurile 2a - 2b din sistematizarea lui P. Haesaerts). 

2. Cercetările din partea inferioară a profilului (corespunzătoare ciclurilor 12a - 12 b din 
sistematizarea lui P. Haesaerts) nu au evidenţiat elemente noi, importante, care să determine modificări 
asupra schemei geocronologice a Aurignacianului de pe teritoriul României. 

Rezultatele ultimelor analize de cronologie absolută, efectuate prin Institutul Regal de Ştiinţele 
Naturii din Bruxelles, au adus noi contribuţii privind datarea locuirilor aurignaciene şi gravettiene din marea 
staţiune paleolitică de la Mitoc, Malul Galben. 

65. MOCERIŞ - "DEALUL GRUNI", Jud. Caraş-Severin; Dumitru Teicu, Dacian Rancu, Micii Vidu, Muzeul 
Judeţean de Istorie Reşiţa 

Satul Moceriş se află situat în zona de S-E a depresiunii Bozovici sau Almaj, cum mai este 
cunoscută. Informaţii din izvoarele scrise medievale atesta, în veacul al XV-iea, o aşezare şi o curte 
medievală românească în această zonă. 

Plecând de la această premisă, s-a căutat identificarea vetrei satului medieval şi a curţii româneşti, 
obiectiv prioritar, precum şi identificarea altor urme de locuire în această zonă. 
În această perioadă s-au efectuat săpături arheologice pe Dealul Gruni, situat pe partea vestică a satului. S
au trasat două secţiuni cu următoarele caracteristici: 

- S1 orientată pe direcţia N-S, a avut dimensiunile de 15/1,50 m; 
- S2 orientată pe direcţia E-V, a avut dimensiunile de 15/1,50 m. 
S-au identificat un nivel de locuire, la adâncimea de 1,30 m, măsurat de la nivelul actual de călcare. 

Ceramica găsită face dovada unei locuiri preistorice, din perioada mii. li a. Chr. Concomitent, s-au efectuat 
săpături în interior, în zona grădinii cetăţeanului lancuţă Iosif şi Blidaru Nicolae, zonă în care au fost 
semnalate vestigii arheologice. S-au executat două secţiuni cu următoarele caracteristici: 

- S1 orientat E-V cu dimensiunile de 20/1,50 m; 
- S2 orientat E-V cu dimensiunile de 20/1,5 m. 
Stratigrafia relevă, la dimensiunea de 1,50 m, un sol lutos, steril arheologic, urmează apoi până la 

adâncimea de 0,30 m, un sol brun, cu urme de locuire şi strat vegetal. 
În S2, la adâncimea de 1 m, s-au identificat urmele unei necropole, probabil din perioada medievală. 
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66. MOIGRAD-POROLISSUM, Jud. Sălaj; STUDIU GEOFIZIC. E.F. Scurtu, Institutul Geologic al României 

În cursul anului 1996 s-au efectuat cercetări geofizice (magnetometrie şi electrometrie) în zona 
situată imediat la sud de castrul roman de pe Dealul Pomăt, pe o suprafaţă de circa 2,5 hectare, finanţate de 
Muzeul judeţean de istorie şi arheologie Zalău. în zona cercetată geofizic nu apar la zi resturi de construcţii 
sau fundaţii ale acestora. 

Rezultate geofizice 
Cercetările magnetometrice de mare detaliu au permis punerea în evidenţă a numeroase construcţii 

din piatră şi/sau cărămidă. Acest lucru a fost posibil prin proiectarea unei metodologii de lucru 
corespunzătoare specificului obiectivului arheologic, atât pentru faza măsurătorilor de teren, cât şi pentru 
faza de prelucrarea şi interpretarea computerizată a datelor obţinute prin aceste măsurători. Măsurătorile de 
teren au fost executate într-o reţea extrem de deasă, pentru a prinde cât mai multe detalii arheologice, iar 
prelucrarea şi interpretarea computerizată a inclus extragerea din datele de măsură a efectului variaţiei 
diurne a câmpului geomagnetic şi filtrarea acestor date prin mai multe filtre matematice succesive, unele 
dintre acestea fiind proiectate special pentru acest caz. Rezultatele uneia dintre variantele de filtrare sunt 
prezentate în figura 1, în care se poate constata cu mare uşurinţă prezenţa în subsol a zeci de ziduri, 
orientate preponderent NV-SE sau NE-SV. Dintre acestea, cele mai frapante sunt următoarele: 

1. - două ziduri paralele, la distanţa de circa 7 metri intre ele, care delimitează probabil un drum 
roman ce urcă din zona de la sud de perimetru (dinspre Valea Pomătului) pe direcţia aproximativă SE-NV, 
apoi după ce avansează circa 70 metri pe această direcţie virează la 90 grade, spre NE, continuând astfel 
circa 80 metri şi apoi ieşind din limitele zonei cercetate de noi; având în vedere faptul că acest drum este 
împărţit longitudinal, printr-un zid median, în două părţi aproximativ egale (după cum se poate remarca mai 
ales în porţiunea sa sudică) şi că porta principalis dextra a castrului este şi ea împărţită în acelaşi mod 
pentru a permite circulaţia vehiculelor prin compartimentul vestic şi a pietonilor prin compartimentul estic 
(Moga, 1950), probabil că acest drum continuă spre NE până la porta principalis dextra; 

2. - o construcţie cu dimensiunile exterioare de 70 x 40 m, care include o alta de 32 x 18 m şi 
trei camere de câte 6 x 6 m fiecare, situate imediat la NV de drumul menţionat mai sus, începând cu zona 
de curbură a acestuia; imaginea geofizică este suficient de clară pentru a se putea localiza chiar şi intrările 
în camere; în interiorul încăperii celei mai mari (de 52 x 40 m) pare a se contura (în partea dinspre drum) o 
încăpere mai mică (28 x 18 m) care fie că se află la subsolul clădirii, fie că este construită din cărămidă, fie 
că a fost demolată aproape în întregime, deoarece efectul ei în câmpul geomagnetic este mult mai slab 
decât al celorlalte ziduri; 

3. - zidul nord - vestic al clădirii de 52 x 40 m menţionată mai sus pare să se întrerupă cam pe la 
mijlocul său, lăsând locul unei rozete constituite din cel puţin 7 posibile postamente de statui (?) aşezate pe 
circumferinţa unui cerc cu diametrul de 15 metri, în centrul cercului existând de asemenea un astfel de 
postament; nu este exclus ca partea sudică a postamentului central să fie constituită din trepte ce ar putea 
coborî în subsolul clădirii; 

4. - în interiorul arcului de cerc care racordează cele două segmente ale drumului roman pare să 
existe de asemenea un postament de statuie, sau poate o fântână, cu diametrul de circa 2 metri; 

5. - la est de drum se constată un număr de clădiri şi străzi, multe dintre clădiri prezentând colţuri 
rotunjite în arc de cerc; 

6. - la vest de drum se constată de asemenea prezenţa mai multor clădiri, cu o latură de circa 1 O 
metri iar cealaltă de 6, 1 O sau 18 metri, dar orientarea acestor clădiri este variabilă şi mult diferită de cea 
generală (NV-SE sau NE-SV) a clădirilor din zona estică, mult mai organizată. 

Cercetările electrometrice au fost realizate în principal de-a lungul uni profil ce traversează harta 
magnetometrică de la vest spre est pe linia Y = 11 O metri (vezi caroiajul de pe limita vestică a hărţii), 
depăşind limita estică a acestei hărţi cu 100 metri. Aceste măsurători au constat în primul rând în sondaje 
electrice verticale şi secundar în profilare electrică Wenner. Măsurătorile electrometrice arată că grosimea 
rocilor permeabile din vecinătatea suprafeţei este variabilă de-a lungul acestui profil de la 2 - 3 metri în 
partea cea mai vestică a zonei, la circa 5 m în partea centrală a hărţii (X = 130 m - 140 m, vezi caroiajul de 
pe limita sudică a hărţii), ajunge din nou la 3 m pentru X = 160 m şi are două zone cu grosime maximă 
(peste 1 O metri) pentru X= 190 m - 21 O m şi mai ales X= 270 m - 280 m (imediat la est de limita estică a 
hărţii). 

Aceste date ne arată că relieful fundamentului impermeabil al zonei este destul de neregulat, ceea 
ce a putut permite existenţa unor zone de acumulare a apei freatice în zonele depresionare ale acestui relief 
şi deci alimentarea cu apă a aşezării chiar din subsolul acesteia, prin fântâni de relativ mică adâncime. 
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67. NĂENI-ZĂNOAGA, Com. Năieni, Jud. Buzău; Ion Motzoi-Chicideanu, I.A.B. 

După o întrerupere de 2 ani au fost reluate cercetările arheologice de la Năieni-Zănoaga, corn. 
Năieni, judeţul Buzău. Săpăturile au urmărit în primul rând controlarea zonei imediat învecinate 
mormântului triplu de inhumaţie, descoperit în anul 1993, precum şi locuirea din bronzul timpuriu, situată 
pe panta de est. 

S-a putut stabili că mormântul triplu de inhumaţie, descoperit în anul 1993, aparţinând unei etape 
târzii a culturii Monteoru, a fost izolat, în imediata sa vecinătate, pe platoul Cetăţuiei 2, ne mai existând alte 
descoperiri funerare din epoca bronzului. A mai fost descoperită însă o groapă cu mult chirpic ars, 
provenit de la o construcţie incendiată. în groapă au fost găsite cioburi tipice Baltineşti, ceea ce permite 
punerea gropii în legătură cu mormântul descoperit în 1993 care avea, de asemenea, în umplutură chirpici 
masivi. Tot pe platou a fost descoperit un mormânt de incineraţie în urnă, care după inventarul ceramic 
poate fi încadrat în sec. V-IV a. Chr. În aceeaşi parte a platoului au mai fost cercetate şi alte complexe 
încadrate în sec. IV p. Chr. Pe panta de răsărit a platoului s-a cercetat în continuare locuirea din epoca 
bronzului, mai exact nivelele superioare (Zn. llb - Zn. Ila) corespunzătoare nivelelor lc4 - 2 - lc4 - 1 de la 
Sărata Monteoru. Tot pe panta de răsărit a mai fost descoperită o groapă cu oase de cal depuse pe fund, 
groapă care, printr-o fibulă cu piciorul întors dedesubt, descoperită sub oasele de cal, poate fi încadrată în 
sec. IV p. Chr. 

Cercetarea a fost finanţată de Muzeul Judeţean Buzău, săpătura fiind executată de un colectiv 
condus de Ion Motzoi-Chicideanu de la Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan". 

68. NICOLAE BĂLCESCU - "LA VII", Jud. ?; Alexandru Păunescu, Emilian Alexandrescu, I. A. B. 

Aşezarea se găseşte pe teritoriul satului Nicolae Bălcescu, fiind situată la cca. 0,9 km în linie 
dreaptă, SSV de şcoala şi biserica satului, pe malul drept al lacului Călăţui (porţiunea numită de localnici 
Barza) şi la aproximativ 0,3 km, sud de "Podul Lupii", precum şi de "Fântâna lui Gheorghe Soare". 
Altitudinea absolută a aşezării este de 37 m, iar altitudinea relativă este de 25 m. 

S-au efectuat două sondaje (Sl/1996, 1 O x 3 m, orientată V-E şi Sll/1996, 10 x 1 m în prelungirea 
Sl1996 la 3 m SSV de aceasta). Scopul cercetării a fost stabilirea stratigrafiei aşezării şi, în măsura 
posibilului, stabilirea limitelor intensităţii de locuire a acesteia. În amplasarea sondajelor s-a luat în 
considerare faptul că în această zonă au apărut (în cursul campaniilor trecute) cele mai multe piese de silex 
şi de asemnea, s-a urmărit obţinerea unui profil de 20 m pe platoul terasei. 

Stratigrafia profilului SSV al Sl/1996 se prezintă astfel: 
- O - 0,60 m Depozitul solului actual. Conţine fragmente ceramice destul de numeroase aparţinând 

culturii Sântana de Mureş. La acest nivel a fost descoperită o groapă cu resturi faunistice şi ceramică 
Sântana de Mureş. 

- 0,60 - 0,90 m Sediment cenuşiu deschis, granulat ce conţine fragmente ceramice geto-dacice 
relativ puţin numeroase. 

- 0,90 - 1,70 m Depozit loessoid gălbui-cenuşiu, prăfos, degradat de ganguri de rozătoare. Conţine 
piese litice aurignaciene 

(a fost determinat un singur nivel). 
- 1,70 - 2,00 m Depozit loessoid gălbui-prăfos cu mici concreţiuni calcaroase. La acest nivel piesele 

litice devin foarte rare pentru a dispărea complet sub adâncimea de 1,95 m. 
Inventarul litic din Sl/1996 cuprinde 142 piese din care 117 în poziţie stratigrafică sigură. 

Majoritatea covârşitoare sunt atipice cu excepţia unui gratoar pe capăt de lamă şi a unei aşchii circulare 
retuşate. 

Materia primă este reprezentată de un silex de culoare maronie cu patină mai mult sau mai puţin 
alburie sau gălbuie precum şi de un silex albăstrui fin granulat. Este posibil ca această materie primă să 
provină din depozitele naturale aflate în Dobrogea. 

Stratigrafia din SI1/1996 se prezintă astfel: 
- O - O, 70 m Depozit vegetal. Conţine fragmente ceramice Sântana de Mureş. La acest nivel a fost 

determinată o groapă (G2/1996) cu resturi faunistice, pământ ars, fragmente de cărbune, fragmente 
ceramice calcinate (Sântana de Mureş). 

- 0,70 - 0,95 m Sediment cenuşiu deschis granulat. Conţine elemente arheologice geto-dacice puţin 
numeroase. 

- 0,95 - 1,65 m Depozit loessoid gălbui-cenuşiu, prăfos, degradat de ganguri de rozătoare ce conţine 
nivelul aurignacian. 

- 1,65 - 2,05 m Depozit loessoid gălbui-cenuşiu, prăfos, cu mici concreţiuni calcaroase cu foarte rare 
piese litice (peste 1,95 m începe sterilul arheologic). 

Inventarul litic din SI1/1996 cuprinde 56 piese atipice, materia primă fiind asemănătoare cu cea din 
Sl/1996. Resturi faunistice din nivelul paleolitic nu au fost găsite cu excepţia a două fragmente de mici 
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dimensiuni, într-o stare de conservare foarte proastă, atipice şi de aceea nedeterminabile. 
În ciuda numărului relativ scăzut de piese litice (aproximativ 300 dacă însumăm toate campaniile de 

până acum) putem remarca suprafaţa mare pe care se află răspândite acestea (2500 m.p.). La acest nivel al 
cercetărilor nu cunoaştem încă limitele aşezării şi nici eventualele zone mai intens locuite. 

În final trebuie subliniată importanţa acestei descoperiri care este prima aşezare aurignaciană 
(târzie) din această parte a Câmpiei Române. 

69. NUFARU, Jud. Tulcea; Oana Damian, IAB; Corneliu Andonie, Elena Niţă, MMN; Emilian Gamureac, 
Adrian Robu, studenţi Universitatea Bucureşti 

Cercetările începute anterior în zona centrală a satului Nufăru prin trasarea unei suprafeţe S1 
BUFET, cu dimensiunile de 13 x 6,60 m, orientată est-vest, au continuat în 1996 (finanţate de MMN şi IAB), 
în vederea studierii vieţuirii din interiorul aşezării fortificate datând din epocă bizantină şi a depistării 
evenimentelor urme de vieţuire anterioare ridicării cetăţii, care s-au dovedit că erau reprezentate de strat 
cultural şi complexe aparţinând epocii getice. 

Epoca medievală timpurie 
În cadrul nivelului corespunzător sec. XI, s-au cercetat încă două locuinţe şi şase gropi menajere, 

descoperindu-se un bogat material arheologic. Locuinţele, parţial dezvelite, sunt adâncite, au formă probabil 
rectangulară, cu dimensiunile surprinse de 3,00 x 2,60 m/3,90 x 3,20 m, sprijinite pe pari de lemn, identificaţi 
pe baza gropilor păstrate, au podele de lut galben şi instalaţii de foc reprezentate de un cuptor de piatră, 
respectiv o vatră înconjurată de pietre. 

În umplutura gropilor locuinţelor şi a celor menajere, s-a descoperit, în afară de pietre, oase de 
animale, resturi de chirpic, pigmenţi de cărbune şi cenuşă, cărămizi, solzi de peşte, şi un bogat material 
arheologic databil în sec. XI (ceramică aparţinând atât categoriei comune, specia nisipoasă cu decor incizat, 
orizontal, vertical sau în val, cât şi celei de factură superioară - amfore), obiecte mărunte (confecţionate din 
lut, os, corn, piatră, bronz, sticlă, reprezentate de fusaiole (inclusiv de Ovruci) şi greutăţi pentru război şi 
plasa de pescuit, piese din os şi corn - o unealtă pentru decorarea ceramicii, o piesă de tolbă (psalie), 
plăsele din corn, cârlige de undiţă, vârfuri de săgeţi şi de lance, bile de praştie, brăţări din sticlă şi bronz, 
mărgele din sticlă, obiecte fragmentare din sticlă, bronz şi fier, zgură de sticlă şi de fier). 

Epoca getică 
Este marcată de strat de cultură şi de o serie de complexe arheologice: două cuptoare, o vatră de 

mari dimensiuni - 1,25 x 0,90 m şi înălţimea de O, 15 m şi trei gropi menajere. Cuptoarele, păstrate pe o 
înălţime de 0,24-0,30 m, sunt de formă circulară sau ovală, de dimensiuni mici (0,90/1,30 x 1, 1 O m), fără 
pilon central de susţinere. 

Materialul arheologic (databil în sec. IV-III a. Chr. şi I a. Chr. - I p. Chr.), este reprezentat în principal 
de ceramică, în stare fragmentară, provenind atât de la vase modelate cu mâna, din specia poroasă, în 
special oale-borcan, cu proeminenţe sau butoni pentru manevrare, ornamentate cu brâuri alveolate sau 
crestate, cât şi de la vase lucrate cu roata, din pastă fină, cenuşie (o fructieră întregibilă decorată prin 
lustruire, o toartă torsadată, provenind probabil de la o cană, cupe). 

Materialului local i se adaugă importurile elenistice: fragmente ceramice cu firnis negru, o căniţă 
„pergameniană", amfore, două terţi de amfore ştampilate (una de Thasos, databilă post 340 a. Chr. cealaltă 
de Sinope, databilă cca. 260-250 a. Chr. - identificări N. Conovici). 

70. OBREJA - "SAT BATRÂN", Jud. Caraş-Severin; Dumitru Teicu, Dacian Rancu, Muzeul Judeţean de 
Istorie Reşiţa 

Localitatea Obreja se află situată pe cursul inferior al văii Bistrei. Cercetări de suprafaţă au identificat 
pe malul drept al Bistrei, în lunca acestuia urme de locuire medievale. Toponimia locală, prin numele de loc 
"SAT BĂTRÂN" sugera existenţa unei vetre de sat în această zonă. Săpăturile au început prin sondarea 
unui mamelon care se ridică în lunca joasă a Bistriţei la circa 2 km vest spre Ciuta. 

Secţiunea 1 are următoarele caracteristici: orientată N-S; dimensiuni de 15/1,50 m. 
Secţiunea 2 are următoarele caracteristici: orientată E-V; dimensiuni de 15/1,50 m. 

S-a procedat în faza iniţială la curăţirea acestei movile de vegetaţia care o acoperă şi apoi s-a procedat la 
investigarea propriu-zisă. S-au pus în evidenţă în S1 fundaţiile a două ziduri paralele cu o grosime_ de 1,50 
m, situate la o distanţă de 5 m în extremitatea de vest a secţiunii s-a interceptat urma unui alt zid. ln stadiul 
actual nu se poate preciza încă planul acestei construcţii aparţinând perioadei medievale. Ceramica 
aparţinând sec. XIV-XV găsită pe nivelul de dărâmătură din S1 oferă un jalon cronologic în_datarea 
construcţiei. Concomitent, s-au executat periegheze şi sondaje în hotarul comunei Obreja. ln cursul lunii 
octombrie şi noiembrie 1996, s-au continuat investigaţiile arheologice în localitatea Obreja, punctul "Sat 
Bătrân". Secţiunea S1, orientată pe direcţia N-V, a fost prelungită cu un metru, cercetările arheologice 
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urmărind depunerile culturale până la solul galben steril din punct de vedere arheologic, surprins la 1,50 m 
adâncime. Au fost identificate în S1 şi S2 zidurile unui monument de cult în jurul căruia s-au făcut 
înmormântări. S1, între metru 7,50 şi 14,50 - 15,50, au fost dezvelite o parte din zidurile de pe extremitatea 
sudică, nordică şi respectiv, vestică a monumentului. Fragmentele din zid de piatră surprinse în S2 au fost 
afectate de distrugerile moderne, fiind demantelate până la nivelul fundaţiei. 

În stadiul actual al cercetării nu se poate preciza planul exact al monumentului de cult de la Obreja. 
Fragmentele din ziduri dezvelite sugerează prezenţa unei biserici cu plan central probabil, o rotondă sau 
un tricom care măsoară pe axe la interior 6, 10/5 m. Stabilirea planului exact al bisericii rămâne un deziderat 
al cercetării viitoare. În jurul bisericii a fost identificată o necropolă din care au fost dezvelite 13 morminte. 

M1 - cercetat în extremitatea nordică a S1 la 1,05 m adâncime de la nivelul actual de calcare. Nu s-a 
putut stabili poziţia braţelor. 

M2 - situat în imediata vecinătate a M1. Craniul a fost uşor deranjat, iar braţele erau aşezate cu 
palmele pe abdomen. 

M3 - cercetat parţial, doar craniul; 
M4 - identificat în S1 la 0,65 m adâncime, fragmente din craniu; 
MS - deranjat probabil de M6, s-a păstrat doar fragmente din craniu la o adâncime de 0,35 m; 
M6 - cercetat în extremitatea sudică a lui S1 la o adâncime de 0,35 m; 
M7 - cercetat parţial în imediata vecinătate a zidului sudic a bisericii în S1 la o adâncime de 1,65 m; 
MB - situat în aceeaşi zonă a fost identificată doar partea inferioară a mormântului; 
M9 - cercetat în S1 la 1,25 m adâncime; 
M10 - cercetat în S1 la 0,90 m adâncime, braţul drept a fost aşezat pe piept, iar cel stâng adus cu 

palma la claviculă; 
M11 -, au fost surprinse doar picioarele în S1 la 1, 1 O m adâncime; 
M12 - situat în S1 la nord de biserică, s-a păstrat doar craniul, restul mormântului fiind deranjat de 

M13; 
M13- situat în aceeaşi zonă în S1 la 1,50 m adâncime. Nu au fost surprinse înmormântări în S2. 

Inventarul funerar a fost extrem de modest, doar în S1 la 1,40 m adâncime, provenind de la un mormânt 
deranjat a fost găsit un inel de argint. Podoaba a fost realizată dintr-o bandă îngustă cu o şănţuire mediană 
pe care a fost lipit un decor realizat în tehnica filigranului şi a granulaţiei format din şase granule dispuse 
concentric în jurul uneia centrale. Tipologic, {inelul} aparţine secolului {XIV-XV}. S-au luat măsuri pentru 
acoperirea zidurilor cu pământ pentru conservarea acestora până la viitoarele cercetări. 

71. ORĂŞTIE-DEALUL PEMILOR, Com. Punctul X2, Jud. Hunedoara; Sabin Adrian Luca, Universitatea 
"Lucian Blaga" Sibiu; Daniela Drăghia, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva; Mihai Căstăian, Muzeul 
de Etnografie şi Istorie locală Orăştie; Aurel Dragată, Cristian Roman, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, 
studenţi. 

Campania arheologică a avut un singur obiectiv de anvergură - continuarea magistralei stratigrafice 
numărul I. Aceasta a fost începută în anul 1992 având în acest moment - cu tot cu secţiunile cercetate în 
acest an - peste 360 m cercetaţi. 

În anul 1996 au fost efectuate, pe secţiunea magistrală, un număr de cinci secţiuni de 20 x 1,5 m 
(S17-21/1996). În aceste secţiuni situaţia stratigrafică nu este deosebită de cea din anii precedenţi. Nivelul 
inferior este reprezentat foarte sporadic, complexele descoperite putând fi atribuite, în totalitate, nivelului 
superior (nou). Aceste complexe, în număr de 4, constau din locuinţe de suprafaţă sau semiadâncite. Mai 
deosebite sunt locuinţa LB/1997 cu podina alcătuită din bolovani de râu de dimensiune medie şi locuinţa 
L 10/1996 unde s-a descoperit o vatră de foc pe care erau depuse (?) vase patrulatere specifice culturii 
Turdaş. Pentru o cercetare mai bună a locuinţelor LB/1996 şi L6/1996 s-au cercetat şi caseta CS/1996 de 5 x 
3 m şi secţiunea S22/1996 de 9 x 2 m. 

În secţiunea S17/1996 s-a descoperit un mormânt neolitic (3/1996). Pentru dezvelirea sa integrală s
a executat caseta C6/1996. Descoperirea celui de-al treilea mormânt neolitic, în partea centrală a platoului 
pe care se află situl, ne face să reevaluăm opinia după care aici ar fi înmormântări izolate şi să atribuim 
aceste descoperiri unei necropole. De asemenea, putem atribui cu certitudine aceste înmormântări, nivelului 
vechi (cu bordeie) de aici, deoarece observaţiile stratigrafice făcute arată că nivelul de sus (nou) căpăcuieşte 
gropile acestor morminte. 

Descoperirile acestui an arheologic ne întăresc convingerea că staţiunea turdăşeană de pe Dealul 
Pemilor, punct X2 este, alături de necropola de aceeaşi epocă, una dintre cele mai importante ale epocii. 
Această observaţie ne face să continuăm şi în anii următori cercetarea obiectivului arheologic din acest 
punct. 
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72. ORGAME-ARGAMUM, Com. Jurilovca, Jud. Tulcea; Responsabil de şantier: Mihaela Mănucu
Adameşteanu, I.A.8. 

A. Sectorul F.E., Mihaela Mănucu-Adameşteanu, Monica Mărgineanu-Cârstoiu (I.A.B); Medeea 
Alexandrescu, Viorel Aron, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie, studenţi 

Obiectivele campaniei 1996 în sectorul F.E. al şantierului arheologic Orgame/Argamum au fost: 
- efectuarea unor observaţii stratigrafice, de verificare, cu ocazia înlăturării profilelor rămase în 

urma executării casetelor C1-C17 în perioada 1991-1994. 
- consolidarea zidurilor monumentelor degajate, în vederea asigurării conservării acestora până 

la o intervenţie specializată; 
- completarea studiului de urbanism antic, prin executarea de relevee, secţiuni, observaţii şi 

verificări stratigrafice asupra fazelor constructive şi funcţionale ale unităţilor urbanistice revelate de săpăturile 
arheologice din sector. Au fost evacuate profilele dintre C2-C3, C1-C7, C2-C8, C5-C11, C6-C12, C7-C8, C8-
C9, C10-C11 (parţial), C11-C12, C7-C13, C8-C14, C11-C17, C13-C14, C14-C15, C16-C17. Cu acest prilej 
au fost înregistrate detalii semnificative privind fazele şi tehnicile constructive ale edificiilor din epocile 
greacă şi romano-bizantină. Acestea sunt marcate prin demantelări, suprapuneri şi preluări parţiale de 
tronsoane de zid, adosări, ajustări funcţionale (recompartimentări, dezafectări de uşi), utilizarea de material 
de construcţie diferit ca natură şi grad de prelucrare, tehnici constructive diverse. S-au confirmat 
principalele momente constructive observate în anii anteriori, cu evidenţierea fazelor târzii ale "ED" 
(sfârşitul sec. V-VI p.Chr.) şi existenţa resturilor unor clădiri atribuibile perioadei preromane ("EG", "CH", 
"CC") - din sec. IV-III a.Chr. Au fost identificate şi parţial cercetate două complexe noi din perioada 
preromană ("EH" şi "CC") datând din sec. IV şi respectiv, sec. III a. Chr. Ultimul pare să fi fost contemporan 
cu una din fazele de funcţionare ale "EG", investigat în anii 1994-1995. Atât "EH" cât şi "CC" erau construite 
din piatră legată cu pământ şi aveau acoperiş din ţiglă. Observaţii preliminare asupra orientării zidurilor lor 
îngăduie presupunerea apartenenţei lor la o reţea de locuire corespunzând unui program urbanistic racordat 
la existenţa incintei contemporane, ipoteză deja avansată în urma cercetărilor din anul 1995. (v. Corn. Naţ. 
Arh., Cronica Cercetărilor Arheologice Campania 1995, Buc. 1996, p. 69-70, nr. 78). În apropierea "CC", 
spre V, a fost identificată o groapă menajeră databilă în prima jumătate a sec. V a.Chr. În cursul cercetării a 
fost recoltat un bogat material ceramic, parţial întregibil, un număr de 23 monede din bronz greceşti şi 
romane, o monedă de aur de la Anastasius, teracote greceşti fragmentare, o gemă romană, diverse obiecte 
mărunte din metal, piatră şi ceramică. Tot inventarul mobil descoperit completează colecţia 
"Orgame/Argamum" adăpostită de Muzeul de Istorie şi Arheologie al ICEM Tulcea. 

B. Sector Bazilica li, Florin Topoleanu, ICEM Tulcea; Monica Mărgineanu-Cârstoiu, I.A.8.; Dorei 
Paraschiv, I.C.E.M.Tulcea; Lucreţiu Bârliba, Universitatea laşi 

În campania anului 1996 principalele eforturi au fost îndreptate către demantelarea martorilor dintre 
casetele sectorului Bazilica 11, cu scopul obţinerii unei situaţii de ansamblu mai lesne de interpretat grafic. 
Astfel, au fost demantelaţi martorii dintre şirurile de casete A şi B parţial C, însumând 12 casete. Cu această 
ocazie, s-au putut tace noi observaţii stratigrafice şi constructive din care amintim doar pe cele din Edificiul 5, 
aflat în colţul de NV al sectorului. De asemenea, au fost trasate trei noi casete - D5-D7 - în care s-a ajuns pe 
un strat compact de dărâmătură la -0,20 - 0,50 m de nivelul actual de călcare. Materialul arheologic recoltat, 
în special ceramica, este reprezentat mai ales prin fragmente de amfore şi ceramică de bucătărie iar cele 
câteva monede descoperite nu fac decât să confirme datarea nivelurilor romane târzii din acest sector. 

C. Sectorul extra muros ("EM"), Mihaela Iacob, Dorei Paraschiv, I.C.E.M.Tulcea 
Au fost continuate cercetările în suprafeţele deschise în anul 1995, în scopul obţinerii unor precizări 

cu privire la etapele constructive şi forma de locuire a acestei zone, amplasată în afara fortificaţiei romano
bizantine. Cu acest prilej au fost degajate două încăperi ale Edificiului F6 şi un mormânt de inhumaţie 
aparţinând necropolei romane târzii. Ceramica recoltată ilustrează forme caracteristice sec. li-IV p.Chr., iar 
monedele descoperite aparţin secolului IV p. Chr. 

D. Sectorul Necropola tumulară, Vasilica Lungu, I.C.E.M. Tulcea; Vera Tudorache, 
I.C.E.M.Tulcea (restaurator) 

Cercetările din anul 1996 s-au concentrat în sectorul li al necropolei tumulare greceşti, aflat în 
partea de nord a acesteia. 

Au fost continuate cercetările iniţiate în 1995 la un grup de tumuli din sec. VI a.Chr., urmărindu-se 
obţinerea de date noi cu privire la începuturile şi topografia necropolei. În cele două campanii au fost 
investigate 14 morminte arhaice, dotate cu un bogat şi variat inventar ceramic, în care componenta greco
orientală este dominantă: vase wild Goat, cupe cu benzi, vase-coroană, amfore chiote şi de Lesbos, 
ceramică cenuşie. Alături de ea apar câţiva aryballoi corinthieni, vârfuri de săgeţi. Se remarcă descoperirea, 
în ringul unui mormânt din sec. VI a.Chr. distrus, a unui mic tezaur de monede histriene din argint (39 
piese: 3 didrahme, 36 oboli), adăpostit într-un askos attic cu figuri roşii. O altă descoperire importantă este 
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cea a unui fragment de relief funerar din marmură, de raportat la epoca elenistică, a cărei amprentă în 
sectorul investigat al necropolei a fost identificată încă din anul 1995. 

· 73. OSTROV (DUROSTORUM), Jud. Constanţa; Crişan Muşeţeanu, Paul Damian, Mihaela Simion, Romeo 
Cârjan, MINA; Dan Elefterescu, Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi; Irina Achim, Adela Bâltâc, studente 
Universitatea Bucureşti. 

S-a continuat investigarea atelierului ceramic A 1. A fost excavat cel de-al doilea cuptor din complex 
(C 16), situat în partea de sud-est a atelierului, având canalul de alimentare comun cu C 11, cele două 
cuptoare fiind afrontate. C 16 se află într-o stare precară de conservare. Prin excavarea lui, s-a putut 
constata faptul că este practic dărâmat până la nivelul focarului. C 16 este circular, cu pilon central de 
susţinere. Diametrul focarului este de 1,70 m, iar cel al pilonului de 0,60 m. Suprastructura prăbuşită a 
cuptorului a fost nivelată. Era construită asemănător cu soia şi pilonul central, din ţigle, cărămizi şi chirpic. 
Din dărâmătură s-au recoltat puţine fragmente ceramice, între care se remarcă o căniţă întrgibilă, cu coaste. 
Este foarte probabil ca cele două cuptoare să nu fi funcţionat concomitent, ci ca C 16 să fi fost construit 
primul, iar după prăbuşirea şi nivelarea sa să se fi construit C 11. 
ln partea nord-estică a suprafeţei cercetate, la -2,00-2, 1 O m a fost cercetată o locuinţă adâncită, de formă 
probabil rectangulară, cu dimensiunile surprinse de 5 x 3 m, cu cuptor de piatră în colţul nord-vestic. în care 
s-au găsit fragmente ceramice medieval timpurii, din specia nisipoasă cu decor incizat. Descoperirile din 
campania 1996, ca şi din anii precedenţi, precum şi cele întâmplătoare, indică existenţa în zonă a unei 
consistente vieţuiri aparţinând secolelor X-XI. 

74. OVIDIU, Jud. Constanţa; Mihai Bucovală, Gheorghe Papuc, Cecilia Paşca, Muzeul de Istorie Naţională 
şi Arheologie Constanţa 

Cercetările arheologice au vizat două zone de lucru: pe incinta de sud, unde au fost deschise două 
carouri (86 şi 87), cu dimensiunile de 4 x 4 m, pentru a studia situaţia interioară în zona incintei respective, 
între cele două turnuri, şi pe incinta de est, spre lac, extramuros şi intramuros, unde în afară de suprimarea 
unor martori şi adâncirea în carourile notate C2, 02, E2, trasate în anii precedenţi, au fost deschise alte 5 
carouri în zona din apropierea turnului dreptunghiular A. De asemenea, au fost deschise la jumătatea 
incintei, 4 carouri noi, în dreptul unei străzi de acces către lac, descoperită în anii precedenţi. 

a) În zona incintei de sud a fost găsită latura dinspre interior a incintei, pe o lungime de 2,50 m, din 
care se mai păstrează substrucţia (talpa zidului ieşită cu 12 cm în afara paramentului, care a fost demantelat 
în întregime) - în careul 87 -, iar în careul 88 a fost surprins paramentul interior al incintei, din care se 
păstrează doar două blocuri de piatră, masive, frumos făţuite. 

b) În zona incintei de est, în colţul dinspre vest al edificiului descoperit în anul 1995, a apărut un zid 
orientat pe direcţia NV-SE, cu lăţimea de 0,90 m. Zidul, format din trei rânduri de pietre, se prelungeşte spre 
nord cu un pavaj lucrat din dale mari de piatră, şi are lungimea de 3 m şi lăţimea de 1,80 m. Prin 
deschiderea a încă două carouri (01 şi E1) a fost surprins alt zid, lung de 7,0 m şi lat de 0,55 m. orientat pe 
direcţia nord-sud şi lucrat din pietre mici şi mijlocii, legate cu pământ. În capătul dinspre nord al acestui zid, 
pe o arie lungă de 4,05 m şi lată de 4,0 m, a fost sesizat un strat masiv de blocuri nefinisate, având între ele 
un strat de pietriş obţinut prin degroşare, gros de 0,50 m. Capătul de nord al zidului face o uşoară curbură, 
dar dispare la distanţa de 1,50 m de marginea caroului. În campania arheologică din anul 1997, sperăm să 
obţinem date noi despre acest zid. 

Materialul arheologic recuperat este format din fragmente de boluri ceramice ornamentate, 
fragmente ceramice provenind de la vase neîntregibile, unele prezentând urme de arsură, oase de animale 
(ovine şi caprine), fragmente mici de sticlă, numeroase fragmente ceramice de amfore târzii, de capacitate 
mare şi medie şi vase de uz din ceramică de culoare roşie, de calitate superioară, probabil piese provenite 
din import, monede din bronz, precum şi un element arhitectonic, de formă paralelipipedică, ornamentat cu 
incizii pe cele patru feţe (din sec. IV-VI p. Chr.). 

75. PĂCUIUL LUI SOARE-DERVENT, Jud. Constanţa; Petre Diaconu, Oana Damian, IAB; Emilian 
Gămureanu, Adrian Robu, studenţi, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie 

Campania arheologică 1996 finanţată de IAB şi MDJ - Călăraşi) a urmărit: a) continuarea cercetării 
unei secţiuni deschise anterior, S I S A, în zona porţii de nord a aşezării insulare de la Păcuiul lui Soare, în 
vederea încheierii studierii necropolei medievale (sec. XIII-XIV) şi a dezvelirii complete a pavajului cetăţii 
(amenajat la sfârşitul sec. X) pe care aceasta îl suprapunea; b) efectuarea unui sondaj pe dealul Dervent 
pentru descoperirea unei necropole medievale timpurii, surprinsă în trecut prin câteva morminte izolate. 
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Continuarea cercetării necropolei medievale de la Păcuiul lui Soare (sec. XIII-XIV), documentată prin 
săpături efectuate în anii 60, reluate în 1994-1995, a condus la descoperirea a încă trei morminte de 
inhumaţie, numărul total al complexelor funerare cercetate în campaniile 1994 -1996 fiind de treizeci. 
Mormintele cercetate în această campanie sunt orientate vest-est, organizate în trei şiruri paralele; s-a 
înregistrat o suprapunere de morminte, soldată doar cu deranjarea înhumatului mai timpuriu, nu şi cu 
eliminarea sau reînhumarea scheletului. S-au putut surprinde: forma gropii (oval-alungită), prezenţa resturilor 
metalice sugerând existenţa unor sicrie, delimitarea/protecţia înhumaţilor prin dispunerea de pietre fie în 
zona capului, fie a picioarelor. Scheletele apar întinse pe spate, cu craniile aşezate pe partea dreaptă, cu 
braţele fie încrucişate ambele pe abdomen, fie unul întins de-a lungul corpului, iar celălalt sprijinit pe bazin, 
abdomen sau piept, cu picioarele întinse, uneori deranjate. Nici unul dintre morminte nu conţinea piese de 
inventar. 

Sondajul efectuat pe dealul Dervent, prin intermediul unei secţiuni orientate nord-sud, cu 
dimensiunile de 9,50 x 3,50 m, a condus la descoperirea a zece morminte de inhumaţie, orientate vest-est, 
dispuse în şapte şiruri paralele. S-au constatat următoarele: practicarea înhumării individuale, înregistrându
se doar o reînhumare; un caz de suprapunere de morminte, dar fără afectarea scheletului; protecţia 
înhumatului printr-o casetă laterală confecţionată din cărămizi romane refolosite într-un caz; marcarea 
mormântului prin pietre sau cărămizi. Scheletele apar întinse pe spate, cu craniile în poziţie normală sau 
aşezate pe o parte, cu braţele fie încrucişate ambele pe abdomen, fie pe bazin, cu variantele derivate din 
aceste poziţii de bază, cu picioarele întinse. Trei dintre morminte aveau inventare, constând din obiecte de 
podoabă (mărgele de sticlă, un cercel de argint şi două inele de bronz, respectiv argint) şi o căniţă acoperită 
cu smalţ verde-olive. Pe baza pieselor de inventar, necropola a fost datată în sec. XI. 

76. PIANU DE JOS- ,,CLEJE", Jud. Alba; Horia Ciugudean, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 

În anul 1996 au fost executate primele sondaje în aşezarea preistorică situată la marginea S-V a 
localităţii Pianu de Jos, pe locul numit „Cleje". Datorită prezenţei culturilor agricole, zona investigată s-a aflat 
spre periferia sudică a aşezării, unde stratul de cultură are o grosime relativ redusă (0,40-0,50 m), partea sa 
superioară fiind deranjată de arături. 

În cadrul secţiunii practicate, au fost descoperite fragmente ceramice aparţinând Hallstattului mijlociu 
(cultura Basarabi) precum şi ceramică specifică culturii Wiettenberg. 

Cele mai interesante descoperiri le reprezintă însă o serie de materiale ceramice, decorate cu striuri 
şi impresiuni textile, databile la sfârşitul perioadei timpurii a epocii bronzului. În asociere cu ele a fost găsită 
şi o bucată de metal topit (cupru sau bronz) având incrustate pe suprafaţa sa fragmente de cărbune. Ea 
reprezintă o dovadă certă a exploatării zăcămintelor cuprifere, semnalate în literatura de specialitate în zona 
văii Pianului. Această descoperire impune continuarea cercetărilor în punctul respectiv, în vederea 
îmbogăţirii cunoştinţelor privind exploatarea şi prelucrarea metalelor neferoase în zona S-V a Transilvaniei la 
începutul epocii bronzului. 

n. PIŞCOL Ţ, Jud. Satu Mare; Nemeti Janos, Institutul Român de Tracologie 

S-au cercetat săpăturile de salvare în hotarul comunei Pişcolţ, în situl binecunoscut "Lutărie" 
(Kincsverem). Am executat şi două mici sondaje de verificare în zonele de imediată apropiere a locului de 
unde se extrage lut de către săteni. Cu ocazia săpăturilor de salvare a fost degajată o groapă parţial 
deranjată, care s-a conturat în profilul lutăriei. Gr. nr. 1 /1996. 

Este săpată în lutul galben, uşor oblic, lărgindu-se spre bază. Dimensiuni: diam. maxim = 2,05 (la 
bază) şi 1,60 la gură, imediat sub stratul vegetal; adâncimea este de 0,90 m (dar zona a fost deja odată 
nivelată). Groapa n-a fost lutuită, fundul este plat, drept dar datorită dimensiunilor reduse nu pare să fie o 
locuinţă adâncită în pământ. Conţine: puţine fragmente ceramice de culoare cenuşie aparţinând unor oale 
sau chipuri, bucăţi de pietre de la râşniţe. Ceramica este specifică pentru sec. III-IV şi probabil aparţine unei 
comunităţi sarmatice. Asemenea materiale se cunosc de la numeroase alte complexe descoperite în anii 
anteriori. Groapa nr. 1/1996 avea destinaţia unei gropi de provizii, umplută ulterior cu resturi menajere. 

78. PIUA PETRI, Jud. Ialomiţa; Oraşul de Floci, Corn. Giurgeni Jud. Ialomiţa; Lucian Ghiţescu, Anca 
Păunescu, Dana Mihai, Silviu Teodor, Silviu Oţa, MNIR 

SECTOR GRIND 1. Lucian Ghiţescu, Eugen S. Teodor. 
Campania din 1996 a continuat să exploateze situaţia creată prin deschiderea S.1 /1994, care a 

surprins un şir de locuinţe. Astfel, S.1 a fost extins cu 1 Om spre N, precizându-se latura nordică a L.1 (v. 
planul anexat). A fost lucrată S.3, proiectată ca racord stratigrafic intre S.1 şi S.2, precizându-se colţul de NE 
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al L.3 (redenumită L.3A), şi, în prelungirea acesteia, având aceeaşi orientare, L.38. Locuinţele 1-4 sunt 
locuinţe de suprafaţă, amenajate pe un pat de lut, cu 5-6 refaceri de-a lungul secolelor XVI-XVII, aproximativ 
pe acelaşi loc şi cu aceeaşi orientare; refacerile, presupunând iniţial o nivelare, au distrus cel mai adesea 
structurile constructive ale amenajărilor anterioare (cu excepţia fundamentului de lut, din care mai rămân 

- urme, mai mult sau mai puţin consistente), cazurile când limita locuinţei poate fi surprinsă cu mare precizie 
fiind relativ rare. Astfel, la limita dintre L.3A şi L.38 nu a fost surprins cu certitudine decât un singur perete 
despărţitor, ceea ce ar putea sugera că avem o singură locuinţă, cu două încăperi mari. 
Ideea că de fapt avem de a face cu structuri de locuire definite prin perechi de locuinţe a fost sugerată. cu 
mai multă claritate, de situaţia apărută la L.5, aflată la extremitatea sudică a cartierului. Aceasta era o 
locuinţă cu pivniţă (adâncă de 0,8 m., sub nivelul de călcare, deci cu parter înalt), cu dublă structură de lemn 
şi umplutură de chirpic, realizând un perete gros aproape 0,5 m, o construcţie solidă, deci, care a funcţionat 
tot secolul al XVI-iea. Pentru degajarea completă a locuinţei a fost practicată o casetă de 7 x 3 m. la V de 
S.1. La colţul de SV, pe latura lungă, era amenajat gârliciul - o rampă de lut, în timp ce pe centrul laturii şi la 
colţul opus gârliciului se găseau două gropi de provizii de plan rotund, cu diametrul de 1,25 m, cu profil 
ovoid. Dimensiunile în plan ale L.5 sunt 7,9 m latura E-V (7 m la interior) şi 5,35 (4, 15) m pe latura N-S. 
Structura de sprijin sugerează un acoperiş în două ape, cu o împărţire a spaţiului în trei încăperi (v. 
planul).La extremitatea de V a casetei a apărut o nouă locuinţă (L.58), cu planul în prelungirea L.5(A), 
realizată însă din cărămidă (26 x 18,5 x 5 cm, cu oscilaţii), grosimea peretelui (0,5 m) fiind constituită dintr-o 
cărămidă pe lungime, una pe lăţime şi mortar. Fundaţia peretelui de E al L.58 a alunecat în pivniţa L.5A, 
fiind găsită cu o înclinaţie de 40 de grade; faptul a făcut imposibilă studierea sistemului de sprijin al peretelui 
de V al L.5A. Peretele de N al L58. a rabatat spre interior, peste podeaua de cărămidă legată cu lut, 
"sigilând" conţinutul, inclusiv o pisică. Toate circumstanţele pledează pentru un sfârşit brutal şi fulgerător, 
probabil un cutremur (care a provocat şi un incendiu, rămăşiţele L.5A fiind incendiate). Evident, amândouă 
locuinţele au pierit în acelaşi timp. 

Deşi este prea devreme pentru aprecieri de ansamblu, modulul spaţial al cartierului în cercetare 
pare să fie cel al caselor-perechi, ceea ce presupune o grădină spre uliţă, cât şi o piaţetă în faţa bisericii. 

SECTOR GRIND 2, Anca Păunescu, MNIR 
A fost continuată cercetarea necropolei nr. 5, care însumează 1350 de morminte. 

Au fost trasate două secţiuni 40 x 2 m., paralele cu secţiunile anterioare, având ca scop delimitarea 
suprafeţei cimitirului spre nord şi identificarea urmelor bisericii, distrusă din vechime. Au fost cercetate 100 
morminte, al căror inventar este compus din podoabe şi monede. Au fost observate spaţii libere între 
grupurile de morminte, precum şi faptul că există foarte puţine suprapuneri de morminte, ceea ce poate 
conduce la ideea că ne aflam spre limita de nord a acestei mari necropole. 

SECTOR GRIND 6, "Mănăstire", Dana Mihai, Silviu Oţa, MNIR 
A fost continuată cercetarea în scopul obţinerii informaţiilor cu privire la dispunerea locuinţelor. 

Menţionăm că pe grindul 6 au fost descoperite obiective de deosebită importanţă: casa cu pivniţă de piatră, 
biserica şi necropola nr. 1, ateliere, construcţia cu contraforturi, cu destinaţie comercială. 
Au fost trasate două secţiuni S li (40 x 2 m) S III (20 x 2 m.) în care au fost surprinse urmele a 9 locuinţe de 
suprafaţă, 11 gropi menajere şi trei morminte. Locuinţele au avut două sau trei refaceri ale podelelor, 
sesizabile statigrafic. Din locuinţa I, cu dimensiunile de 4 x 6 m. s-a păstrat podeaua care se prezintă sub 
forma unei platforme de lut bătătorit, cu o grosime de O, 10-0,20 m, pe suprafaţa căreia au fost găsite mai 
multe bucăţi de chirpic ars, ceea ce ne face să presupunem că locuinţa a fost incendiată (pe podeaua 
locuinţei a fost găsit şi un schelet de pisică). 

Interesant este sistemul de construcţie al locuinţei: colţurile locuinţei erau aşezate pe 4 pietre, peste 
care se aşezau bârnele - talpă. În interiorul locuinţei au fost cercetate urmele unei instalaţii de încălzit (sobă) 
în colţul de S-V al locuinţei, decorată cu plăci decorative care-l reprezentau pe Sf. Gheorghe. De asemenea, 
au fost cercetate resturile unei vetre, plasată aproximativ în centrul locuinţei, cu diametrul de 1 m, de pe 
suprafaţa căreia a fost recoltată o monedă de argint, probabil o aceea de la jumătatea secolului al XVI-iea, 
care datează şi locuinţa în aceeaşi perioadă. 

A fost cercetată a două încăpere a locuinţei, sau mai degrabă o anexă, cu dimensiunile de 2 x 2 m, 
de pe suprafaţa căreia s-a recoltat o cantitate apreciabilă de material osos şi fragmente ceramice. 

Morminte: 
M.1, S.11, -0,50 m. a fost cercetat un schelet de copil, 1 an, cu orientare E-V. 
M.2, S.111, adult, orientat E-V, a fost găsit sub podeaua locuinţei 3, având ca inventar o monedă de 

argint. 
M. 3, S.111, copil, orientat N-S, distrus parţial de lucrările agricole. 

Inventarul este format din ceramică: farfurii smălţuite, ulcioare, vase - borcan, ceramică de import (lznik), 
fragmente de cuţite, plachiuri de încălţăminte, cuie, trei turte de bronz, două lingouri de bronz recoltate din 
locuinţa III, peste care era aşezată o piatră de polizor cu miez metalic, ceea ce ne face să credem că în 
apropiere exista un atelier. De pe podelele locuinţelor au fost recoltate 7 monede de argint. 
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79. PLA TONE$TI, Com. Săveni, Jud. Ialomiţa; Gheorghe Matei, Muzeul Judeţean Ialomiţa 

Situată în partea de Ea satului Platoneşti, la cca. 300 m, identificată cu ocazia lucrărilor de irigaţie, a 
fost cercetată din 1990 până în prezent. În anul 1996, au fost cercetate mai multe secţiuni (XIX, XX, XXI. 
XXII, XXIII, XIV), fiind descoperite 43 de morminte (dela M 187 - M 229). 

Până în prezent au fost cercetate: 
A. Morminte de inhumaţie 
- fără inventar - 1 mormânt 
- cu inventar - 4 morminte 
B. Morminte de incineraţie 
- în groapă - 20 morminte 
- în urnă - 17 morminte 
- în cistă de cărămidă - 1 mormânt 
Inventarul găsit în această necropolă este compus din vase borcan (cu striuri şi chiar lustruite), 

cuţite, coliere, etc. aparţinând culturii Dridu (sec. VIII-X). 

80. PLĂTICA „TOGUL LUI MÂNDRU$CĂ", Jud. Cluj; Mihai Rotea, Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei Cluj-Napoca 

În paralel cu secţionarea staţiunii pe axa est-vest, au fost deschise două noi suprafeţe, S 1-2/1996 
fiecare de 8 x 8 m, spre extremitatea nordică a sitului, în zona în care anterior a fost descoperită fortuit o 
piesă de bronz, considerată a fi o nicovală. Complexul arheologic degajat, prin toate atributele sale 
(fragment turtă din bronz, piese din bronz, fragmente tipare pentru turnat piese din bronz, piese litice folosite 
pentru măcinare, roci diverse etc.), poate fi interpretat ca un atelier metalurgic, aparţinând perioadei târzii a 
epocii bronzului. 

81. PODURI, Jud. Bacău; Dan Monah, Institutul de Arheologie laşi; Gheorghe Dumitroaia, Complexul 
Muzeal Judeţean Neamţ; Felicia Monah, Institutul de Arheologie laşi; Vasile Cotiugă, Ovidiu Cotoi, 
Facultatea de Istorie Universitatea "Al.I. Cuza" laşi 

Au continuat cercetările în teii-ul eneolitic de pe Dealul Ghindaru. În această campanie a fost 
investigată baza nivelului Cucuteni A2 din caseta A, din care au fost recuperate materiale diverse (ceramică 
pictată bicrom şi tricrom, unelte de silex, piatră şi os, idoli antropomorfi), tipice acestei etape şi importuri 
Petreşti, reprezentând fragmente de buze îngroşate de la suporturi de vase. Din nivelul Cucuteni A2 s-a 
investigat locuinţa nr. 72. 

Din nivelul Cucuteni A 1 s-a cercetat complexul nr. 1 /1996, care se prezenta sub forma unei 
construcţii uşoare, din care s-au recoltat fragmente ceramice pictate şi cu decor adâncit, resturi de vetre, 
cereale carbonizate, unelte, etc. Şi în nivelul A 1 s-au găsit importuri Petreşti, reprezentând buze îngroşate 
de la suporturi largi, unele cu urme de pictură, precum şi câteva fragmente de factură Vinca-Turdaş. 

Importurile ceramice descoperite în campania trecută, permit stabilirea unor sincronisme, intre etapa 
Cucuteni A2 cu faza Petreşti B şi intre etapa Cucuteni A 1 cu faza Petreşti A-B, precum şi sesizarea unor 
raporturi între Precucuteni 11I-Cucuteni A 1 cu cultura Vinca-Turdaş. 

Dintre piesele deosebite descoperite în campania 1996, se distinge un topor de aramă cu gaura de 
fixare transversală, cu urme de folosire, care poate defini o serie tipologică nouă, necunoscută în literatura 
de specialitate. 

82. POGONEŞTI-IVE$TI, Jud. Vaslui; Mircea Mamaleucă, Muzeul de Istorie Roman 

Până la sfârşitul anului 1995, în necropolă au fost descoperite 15 morminte (14 de inhumaţie şi unul 
de incineraţie), la care se adaugă încă alt 5 morminte, toate de inhumaţie, descoperite în campania 1996. 

Din cele cinci morminte scoase la iveală unul este cenotaf (M. 18) iar celelalte patru sunt de 
inhumaţie. Trei din cele cinci morminte sunt orientate pe direcţia N-S, iar două pe direcţia E-V. De remarcat, 
este faptul că doar M20 conţinea inventar funerar; respectiv: două oale din pastă zgrunţuroasă, de culoare 
cenuşie, un castron şi o strachină din pastă fină de culoare cenuşiu deschis. Toate vasele sunt lucrate la 
roată. Forma vaselor, tehnica de realizare, compoziţia pastei, ne permit o încadrare cronologică destul de 
exactă. Ele aparţin sfârşitului de sec. IV şi începutului sec. V p. Chr., adică fazei finale a culturii 
Sântana de Mureş. De altfel, obiectele descoperite în această campanie vin să completeze descoperirile din 
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anii anteriori, descoperiri care prin caracteristicile pieselor găsite ne-au permis o încadrare identică. 
De remarcat este şi faptul că mormintele cercetate în 1996 sunt deranjate din vechime, numărul 

oaselor rămase fiind muU mai mic decât în mod normal, situaţie întâlnită şi în campaniile anterioare. Doar 
două morminte din totalul de 19 erau nederanjate (unul de copil, iar celălalt probabil de adolescent MS şi 

· M10). Interesant este şi raportul dintre mormintele de Interesant este şi raportul dintre mormintele de 
inhumaţie şi cele de incineraţie. Astfel 19 din cele 20 de morminte descoperite până acum, sunt de 
inhumaţie. Cercetările viitoare vor permite, poate, şi localizarea aferentă necropolei. 

83. POPINA-BORDUŞANI, Jud. Ialomiţa; S. Marinescu-Bîlcu, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" 
Bucureşti; G. Trohani, Muzeul Naţional de Istorie a României; D. Popovici, Muzeul Naţional de Istorie a 
României; C. Bem, Muzeul Naţional de Istorie a României; FI. Vlad, Muzeul Judeţean lalomita; V. Voinea, 
Facultatea de Istorie, Universitatea "Ovidius" Constanţa; C. Miu - studentă, Facultatea de Istorie, 
Universitatea "Ovidius" Constanţa. 

În campania 1996, colectivul şantierului şi-a propus drept scopuri principale cercetarea completă a 
nivelului de locuire getic din S.? şi S.? precum şi continuarea studierii nivelelor gumelniţene din S ? 
(sectoarele 1, 6, 10) şi din S.? şi S.?. 

S-a continuat cercetarea resturilor locuinţei nr. 18 şi zona de trecere aflată la exteriorul acesteia la 
nord şi est. Aceasta prezenta o situaţie deosebită în sensul că în perioada de utilizare a locuinţei a fost 
utilizată drept zonă de depunere a resturilor menajere acoperite periodic cu lentile de lut galben, probabil cu 
scop de igienizare. Această situaţie singulară până în prezent ridică o problemă interesantă şi anume aceea 
a utilizării nu numai a suprafeţelor locuinţelor distruse drept zone de depozitare a resturilor menajere ci şi a 
zonelor de pasaj dintre locuinţe. Cauza care a determinat această situaţie nu este încă suficient de clară, ea 
urmând a fi elucidată în viitor. 

În S.? şi S.?, pe măsura epuizării depunerilor arheologice aparţinând locuirii getice, s-a început 
cercetarea părţii superioare a depozitului gumelniţean care, aşa după cum se observase în decursul 
campaniilor precedente, probabil datorită unei abandonări ce pare să fi durat destul de mult şi-a pierdut 
aspectul caracteristic, transformându-se într-un nivel relativ uniform şi în care mai persistă resturi 
arheologice aparţinând locuirilor ulterioare de pe teii, cele mai multe fiind getice. 

Din punctul de vedere al materialelor arheologice gumelniţene, acestea nu se deosebesc de cele 
descoperite în S?, aparţinând fazei Gumelniţa A2. 
Studiul osteologic al resturilor de mamifere descoperite în nivelurile eneolitice (Gumelniţa A2) pe şantierul 
Borduşani-Popină. Dragoş Moise, Centrul Naţional de Cercetări Pluridisciplinare, MNIR 

Lotul osteologic recoltat în campania 1996 fiind destul de redus numeric pentru a reflecta o imagine 
cât mai aproape de realitate a economiei animaliere a comunităţii gumelniţene, s-a încercat interpretarea sa 
în contextul microstratigrafiei zonei cercetate. 

84. RACOŞ, Jud. Braşov; Florea Costea, Muzeul Judeţean de Istorie Braşov; Angelica Bălos, Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva 

1. HALLST A TT. 
Punctul "Piatra Detunată". S-a continuat adâncirea secţiunii 1/1995, în porţiunea dintre metrul 71 şi 

metrul 86. S-a constatat că în faţa valului mare, hallstattian, pe care a fost construit zidul dacic, se află un 
şanţ adânc de aproximativ 1,5 m şi larg la gură de 5 m. În faţa acestuia ("afară") există un al doilea val, mai 
modest decât primul (circa 7 m grosime şi doar de 1,5 - 2 m înălţime), realizat din excavaţia şanţului amintit 
dar şi din pământ adus din altă parte. Şanţul este practic astupat, iar valul parţial acoperit de bolovanii de 
calcar căzuţi din zidul dacic. 

Nu s-a reuşit secţionarea valului recent descoperit, ceea ce ne împiedică să ne pronunţăm asupra 
existenţei sau nu a unei palisade, deşi aceasta este de presupus. 
În afara sporadicelor fragmente ceramice Wiettenberg, Hallstatt şi dacice, ca şi a unor râşniţe aparţinând 
ultimelor două epoci nu s-au descoperit alte materiale. Este de semnalat, totuşi, primul vas (fragmentar) 
feudal-timpuriu găsit la suprafaţă, pe panta exterioară a valului mic. 
Valul mic descoperit în campania 1996 poate să reprezinte o primă fază de fortificare a aşezării hallstattiene 
de pe Piatra Detunată. Nu este exclus ca el să fi funcţionat în paralel cu valul mare, "interior", constituind un 
prim obstacol pentru atacatori. 

2. LATENE Punctul "Tipia Ormenişului". A fost dezvelită aproape integral suprafaţa din capătul de 
NV al cetăţii dacice, respectiv zona sanctuarului cu plinte din tuf vulcanic. Au mai fost identificate: resturi 
dintr-o bază de coloană spartă pe loc, precum şi un fragment dintr-o altă bază, lipită exterior de zidul cetăţii, 
deci în poziţie secundară. Fragmentul reprezintă aproximativ jumătate din piesă, fiind intenţionat, şi de la· 
început, tăiat astfel (în carieră), şi formând plinta întreagă împreună cu cealaltă jumătate, în momentul fixării 
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pe loc. Stratul gros de depunere care o acoperea demonstrează că ea a fost, încă din vechime, aruncată 
acolo, fără a cădea însă în prăpastie, alături de celelalte. 

Plinta spartă pe loc este a cincea dintr-un şir. Pentru plantarea ei s-a distrus parţial o locuinţă mai 
veche, cu temelia pereţilor din piatră locală de calcar, dispusă în arc de cerc (este vorba, probabil, de o 
locuinţă cu plan oval, anterioară sec. Ip. Chr., ce va fi cercetată integral în campania viitoare). 

La nord de acest sanctuar, lipită practic de el, a continuat cercetarea unei construcţii identificată 
anterior, cu fundaţii din piatră, de plan circular, în care se circumscrie perfect o construcţie rectangulară. În 
centrul acesteia din urmă s-a dezvelit o vatră de lut pe un pat de pietre mici (peste pavajul construcţiei 
rectangulare) iar în apropierea vetrei resturi de bârne de lemn carbonizate şi două scoabe din fier. 
Asemănarea parţială (în plan) cu sanctuarul de pe Terasa li nu exclude posibilitatea existenţei aici a încă 
unui sanctuar complex "concentric", deşi circumscrierea amintită ridică un serios semn de întrebare în 
această privinţă, la care se adaugă faptul, esenţial, că zona nu este încă integral cercetată. 

Nu este exclus să avem de-a face cu două construcţii sau faze de refacere ale unui edificiu. Până la 
terminarea cercetărilor în această zonă nu putem afirma dacă ne aflăm în faţa unui sanctuar sau a locuinţei 
unei importante personalităţi locale, probabil a preotului. 

În capătul opus platoului, prin deschiderea mai multor secţiuni şi casete, s-a putut urmări cea mai 
mare parte din fundaţia de piatră locală (calcar) a ringului ce marca deambulatoriul cuprins între acest ring şi 
cazarmă. Aceste fundaţii sunt la o distanţă de 4,50 - 4,80 m faţă de pereţii longitudinali ai cazărmii şi de 11 
m faţă de peretele transversal (la N-NV). În această parte, fundaţia este realizată din două rânduri de 
lespezi. Lespezile sunt aşezate peste o nivelare care are în amestec foarte multă lipitură de perete, arsă, 
ceea ce poate să însemne că avem de-a face cu o reconstruire. Există porţiuni în care lespezile amintite 
lipsesc. În acele locuri rolul lor este luat de stânca nativă, care a fost astfel tăiată cu dalta încât să se asigure 
continuarea longitudinală a şirului. Cercetările din campania 1997 vor fi în măsură să precizeze dimensiunile 
şi traseul exact al acestui ring care, în prezent, are axa longitudinală de aproximativ 35 m, iar axa mică de 
25-27 m. 

În ansamblu, construcţia este practic identică celei de la Luncani - Piatra Roşie, pe care însă o 
depăşeşte uşor în dimensiuni (ringul înconjurător). 

O secţiune de control, pe care ne-o propunem în campania 1997, va fi în măsură să precizeze dacă, 
nu cumva, monumentul în discuţie reprezintă o construcţie din ultimii ani ai Daciei libere, sub el aflându-se 
altul mai vechi, un argument în acest sens fiind aşezarea fundaţiei ringului pe amintita lipitură de perete arsă. 
În acelaşi sens, pare să pledeze şi existenţa pe traseu nordic al ringului a unor platforme de piatră peste 
care trece şirul de lespezi care aici nu mai are un plan orizontal şi se adaptează diferenţelor de nivel dintre 
partea lor superioară şi intervalele pe care le delimitează, mai coborâte. 

85. RĂCĂTĂU, Com. Horgeşti, Jud. Bacău; Viorel Căpitanu, Muzeul Judeţean "Iulian Antonescu" Bacău; 
Vasile Ursachi, Muzeul de Istorie Roman 

S-a procedat la reluarea cercetărilor în secţiunile 11, 111, IV şi V din zona fortificaţiei unde săpăturile n
au putut fi încheiate din cauza timpului nefavorabil, cu care ocazie, s-a recoltat o mare cantitate de ceramică 
din epoca geto-dacă sec. I a. Chr. - p. Chr. dar şi din epoca bronzului, cultura Monteoru. Pe acropolă, acolo 
unde se află cetăţuia propriu-zisă, au fost trasate încă două secţiuni, care au fost notate cu S XLI şi S XLII. 
Prima secţiune cu lungimea de 22 m x 6 m se află în partea de est a acropolei şi este perpendiculară pe S 
1/1968. 

În această secţiune, începând cu caroul 1 şi până în caroul 12, imediat sub stratul vegetal, au apărut 
urme de la locuinţele de suprafaţă aparţinând ultimului nivel de locuire, care se datează în sec. 1-11 p. Chr. 

Astfel, în S XLI în carourile 1 şi 2 s-au conturat mai multe locuinţe de suprafaţă între adâncimile de -
0,20 - 0,30 m, cu mult chirpic şi resturi de podină. Alte două locuinţe s-au conturat în carourile 7 şi 8, tot la -
0,20 m şi tot pe suprafeţe mici. 

Urmează încă două locuinte, în carourile 9 şi 1 O, la aceeaşi adâncime la care au apărut şi celelalte. 
O concentrare de chirpic şi pământ ars a apărut în caroul 10, la -0,20 - 0,30 m. În carourile 6 - 7, la 
adâncimea de 1,35 m, a fost descoperită o locuinţă de suprafaţă cu o vatră ovală cu diametrul de 0,60 m 
care aparţine epocii bronzului, cultura Monteoru, Faza IC3. În această secţiune au mai fost descoperite 13 
vetre de foc, dintre care, 5 aparţin epocii geto - dacice şi 8 epocii bronzului, cultura Monteoru. Pe măsură ce 
am înaintat cu săpăturile până la adâncimea de 1,80 - 2,00 m, în plin strat de cultură, s-a descoperit o mare 
cantitate de ceramică, în majoritate geto - dacică, dar şi de import, ce datează din secolele 11-1 a. Chr. - I p. 
Chr. Cu ocazia săpăturilor, au fost descoperite şi câteva vase întregibile din categoria: vase - borcan, 
fructiere, ceşti - opaiţe, strecurători, căni, dar şi câteva obiecte din fier şi bronz cum ar fi: piroane, cutite, 
cosoare, un fragment de frigare, 2 fibule etc. Cea de a doua secţiune S XLII a fost săpată în întregime în 
campania anului 1996 şi are dimensiunile de 16 x 6 m. La adâncimile de - 0,20 m - 0,30 au apărut urme 
sporadice de la locuinţele de suprafaţă, în mare parte deranjate de lucrările agricole, şi care constau din 
chirpic ars până la roşu, fragmente ceramice, oase de animale şi resturi de podină de la locuinţele de 
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suprafaţă, de la începutul secolului lip. Chr. Stratul de cultură geto - dacic din această secţiune are o 
grosime de 0,80 - 1,00 m, iar cel aparţinând culturii Monteoru de 0,40 - 0,60 m. Se cuvine să precizăm că 
zona de vest a acropolei a fost locuită pe toată suprafaţa, mai intens începând cu sfârşitul secolului I a. Chr. 
şi în tot sec. I p. Chr. şi începutul sec. li p. Chr. Dintre descoperirile mai importante menţionăm: câteva vase 
- borcan, ceşti - opaiţ, cupe cu două terţi, vase de provizii, amfore romane în stare fragmentară etc. În 
această secţiune s-au conturat un număr de 18 gropi la 1,70 m - 1,85 m, cu adâncimile ce variază între 1,80 
- 2,60 m. în care s-au descoperit materiale ceramice şi resturi faunistice pentru cele două mari epoci istorice. 

86. RĂZBOIENI CETATE, Jud. Alba; Emilian Bota, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca; 
Ligia Ruscu, Dan Ruscu, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca; Carmen Ciongradi, Muzeul Naţional de 
Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca; Valentin Bărbuţă, Universitatea "1 Decembrie" Alba Iulia; Pantilimon 
Popovici, Şcoala generală Războieni. 

În prima campanie de cercetări arheologice în castrul alei I Batavorum miliaria a fost surprinsă într-o 
secţiune de 30 x 2 m latura de est, cu via sagularis, agger-ul, zidul cu berma şi începutul unui şanţ de 
apărare, secţiunea neputând fi prelungită din cauza opoziţiei proprietarilor terenului. Obiectivul celei de-a 
doua campanii a fost identificarea laturii de nord a castrului şi stabilirea stratigrafiei în interiorul acestuia. În 
acest scop a fost trasată o secţiune de 51 x 2 m. Au fost surprinse patru şanţuri de apărare din două faze. 
Şanţurile din prima fază au fost desfiinţate de şanţurile din a doua fază, care le suprapun. 

Şanţurile din prima fază au o adâncime de 2,60 m (primul) şi 2, 1 O m al doilea. Fundul primului şanţ 
se află la 3,90 m faţă de zid, al doilea la 22,30 m. Primul şanţ din faza a doua se află la o distanţă de 1,40 m 
de zid, fundul său la 4,50 m. Are o lăţime de 7,60 m şi o adâncime de 2,40 m. Al doilea şanţ din faza a doua 
se află la o distanţă de 17, 1 O m de la zid, fundul său la 20, 1 O m. Are o adâncime de 3,30 m. Menţionăm că 
din cauza existenţei unui drum nu am putut extinde secţiunea în afara castrului. Zidul are o lăţime de 1,20 m. 
Fundaţia zidului este din piatră de râu prinsă cu mortar iar elevaţia a fost construită în tehnica opus 
qadratum. S-a mai păstrat in situ un bloc cu lăţimea de 0,90 m şi grosimea de 30 cm. Blocuri din zid s-au 
găsit în şanţurile de apărare din prima fază. A fost surprins un turn de apărare care iese 1 ,20 m în afară faţă 
de zid şi măsoară 7,40 m în interiorul castrului. Agger-ul are la bază o lăţime de 8,60 m via sagularis e lată 
de 5,80 m. Atât agger-ul cât şi via sagularis sunt distruse la partea superioară de gropi moderne. În interiorul 
castrului au fost descoperite două faze de lemn ale barăcilor şi o fază de piatră. Din faza de piatră s-au 
păstrat doar urmele fundaţiilor, care sunt alcătuite dintr-un strat de pietriş prins cu mortar. Elevaţia acestor 
ziduri a fost distrusă în anii '80, când terenul pe care se află castrul a fost desţelenit de CAP cu un plug de 
mare adâncime. Faza de piatră a castrului se suprapune peste fazele de lemn. Prima fază de lemn a fost 
demolată de către romani, după care s-au construit alte clădiri de lemn, de această dată cu pereţii 
încăperilor mult mai groşi. 

87. ROMULA, REŞCA, Jud. Olt; Gheorghe Popilian, Dan Bălteanu, Institutul de Cercetări Socio-Umane 
Craiova 

Au fost întreprinse săpături în zona denumită "villa suburbană". Ca obiectiv s-a urmărit stabilirea 
limitei de NV a suprafeţei ocupate de clădirile şi amenajările cartierului de olari. Au fost trasate S 1 /1996 cu 
dimensiunile de 48 x 2 m având aceeaşi direcţie cu S 1 /1995 şi caseta alfa cu dimensiunile de 8 x 2 m. 

Stratigrafie : 1. Un nivel cu material ceramic aparţinând culturii Coţofeni. Acestui nivel ii aparţine o 
groapă numerotată Gr. 4. 2. Din perioada romană s-au delimitat două niveluri, situaţie asemănătoare cu cea 
din campaniile anterioare. 

Nivelul nr. 1 roman datează din sec. li ; în această campanie, în acest nivel, au fost descoperite 
monede de la Vespasian, Antoninus Pius (2) şi Marcus Aurelius. Acestui nivel îi aparţin două gropi: Gr. 1 şi 
Gr. 2. Gr. 1 a fost o groapă de mari dimensiuni, care nu a putut fi cercetată în întregime. Prin S 1 /1996 s-a 
cercetat o suprafaţă de 2 x 6 m din această groapă, care a coborât până la o adâncime de -3,00 m. 
Considerăm că această groapă, ca şi Gr. 1 /1992, a fost săpată pentru exploatarea argilei folosite de olarii 
atelierului. Ulterior, groapa a fost umplută cu diferite materiale, iar în perioada nivelului nr. 2, a fost astupată 
printr-un strat consistent de pietriş şi materiale de construcţie fragmentare. În umplutura gropii, sub stratul de 
nivelare, au fost descoperite numeroase materiale ceramice şi o monedă de la Faustina I. 

Nivelul nr. 2 roman datează de la sfârşitul sec. li şi prima jumătate a sec. III (anul acesta a fost 
descoperită o singură monedă, de la Gordianus III). Acestui nivel îi aparţin două construcţii, dintre care, _una 
suprapune Gr. 2. Pentru moment nu am putut stabili destinaţia pentru nici una dintre aceste construcţii. ln 
acest nivel a fost identificată şi Gr. 3, din care provine o fibulă cu balama cu corpul în formă de T. S 1 /1996 a 
secţionat drumul roman, care a fost amenajat din straturi suprapuse de pietriş şi cărămizi fragmentare. El 
are o lăţime de cca. 7 m, este gros la centru de 0,40 m, iar la extremităţi grosimea scade la O, 1 O m. 

În final, menţionăm descoperirea în stratul arabil a unui fragment dintr-o oală care se poate data în 
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sec. VI, fără să se poată delimita un nivel aparţinând acestei perioade. 

88. SARMIZEGETUSA REGIA (GRĂDIŞTEA DE MUNTE), Jud. Hunedoara; Ioan Glodariu, G. Florea, 
Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca; Eugen laroslavschi, Gabriela Gheorghiu, Muzeul Naţional de 
Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca 

Săpăturile arheologice au vizat numai obiective care, prin firea lucrurilor, nu pot fi conservate, 
anume zona atelierelor şi hambarelor situate pe terasele VII B şi VIII A (ambele la V de zona sacră) şi terasa 
Sub Baie (situată pe versantul sudic al piciorului de munte). 

Pe terasa VII B s-au deschis secţiunile 1/96 şi 111/96, trasate paralel cu acelea din anii anteriori, în 
vederea cercetării integrale a terasei. În acest sector stratigrafia se prezenta după cum urmează: humus-ul 
actual, stratul de cultură, umplutura terasei (practic sterilă) şi, spre marginea dinspre V a terasei, stânca 
nativă. Planul construcţiilor de acolo, susţinute atât de pari înfipţi în umplutura terasei, cât şi de blocuri de 
calcar fasonate, va fi clar abia după dezvelirea întregii terase. Materialele arheologice constau din multă 
ceramică (mai ales chiupuri roşii cu buza în trepte şi castroane cu picior scund), cuie cu floare mare, grâu 
carbonizat şi un vârf de suliţă. 

Pe terasa VIII A s-au cercetat secţiunile 11/96 şi IV/96, paralele, cu martorul firesc intre ele şi cele 
anterioare. Stratigrafia (de sus în jos): 

1. humus-ul actual (în S IV/96 şi mult pământ aruncat de pe terasa VIII); 
2. nivelul li dacic marcarîn acest an doar de o groapă şi un bloc de calcar; 
3. nivelarea şi înălţarea terasei (pentru nivelul li); 
4. nivelul I dacic; 
5. umplutura terasei. 
Spre vale umplutura terasei era susţinută de un parapet ce constă fie din stâncă cruţată, fie dintr-un 

"zid" din lespezi de micaşist legate cu pământ. Şi aici planul construcţiilor (sigur un atelier în nivelul li) 
urmează să fie completat în anii următori. Materialele arheologice constau din ceramică (mai ales chiupuri), 
un fragment din fundul unei butelii de sticlă, piese de fier (verigi de coasă, o daltă mică, etc.) şi inventarul 
ascuns într-o groapă a unui atelier (între ele un ciocănel, un cleşte, nicovală, dălţi, punctatoare, o cute şi 
piese în curs de prelucrare, în total 50 de piese). 

Pe terasa Sub Baie s-a reluat o săpătură anterioară rămasă neterminată, procedându-se la 
dezvelirea construcţiei dacice din nivelul I al terasei. Ea era o locuinţă circulară cu - deocamdată - două 
încăperi concentrice, cu pereţi din lut bătut şi armat cu pari, din care s-au păstrat porţiuni de 6-6,5 m 
lungime, podina cu făţuiri succesive, multă ceramică întregibilă, mazăre, mei şi usturoi, ultimele trei 
carbonizate. După incendierea ei, dărâmăturile au fost nivelate şi peste ele s-a ridicat o construcţie romană, 
susţinută de stâlpi aşezaţi pe pavaje cu piatră cu fireştile lentile de lut dedesubt. Cercetarea va continua în 
anul 1997. 

89. SATU NOU - ,.VALEA LUI VOICU", Com. Oltina, Jud. Constanţa; Mihai lrimia, Universitatea 
Constanţa; Niculae Conovici, I.A.B. 

Săpăturile arheologice din anul 1996 în dava de la Satu Nou au fost efectuate în exclusivitate în S I 
a-c, carourile 11 N - 23N, secţiuni începute în campania anterioară. Au fost cercetate complexele nivelurilor I 
şi li, parţial şi ale nivelului III, toate corespunzătoare ultimei etape de locuire (secolul I a. Chr. - primele 
decenii ale sec. Ip. Chr.). 

Menţionăm descoperirea, între altele, a unei podine cu lungimea de circa 5 m, în nivelul I, c. 11 N -
13N şi a unui cuptor cu grădină, corespunzător nivelului li, în aceeaşi zonă. 

Într-un alt sector (SI a, c22), în nivelul li, s-a descoperit o vatră-altar de formă aproximativ circulară, 
cu marginea rotunjită şi mijlocul puţin albiat. 

Materialul ceramic este reprezentat de fragmente de vase (mai rar exemplare întregi) autohtone şi 
elenistice (vase-borcan, căţui, fructiere, străchini, amfore, ceramică elenistică de lux - între care şi un askos 
întreg). Amintim şi descoperirea în această campanie a 36 de terţi şi gâturi de amfore ştampilate (Sinope, 
Rodos, Heraclea Pontică, Chersones - 1 exemplar, Thasos - 1 exemplar). toate din sec. III a. Chr., 
corespunzătoare primei etape a locuirii getice de la Satu Nou şi care au fost purtate în nivelurile superioare. 

90. SĂBĂOANI, Jud. Neamţ; Vasile Ursachi, Muzeul de Istorie Roman 

Cercetarea singurei necropole din sec. IV p. Chr. din zona văii Siretului, descoperită până acum, a 
impus un efort deosebit în ceea ce priveşte continuarea săpăturilor în zonele marginale, în vederea depistării 
limitelor ei sud-estice. Trebuie să menţionăm faptul că, numărul mormintelor este din ce în ce mai mic, pe 
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măsură ce ne îndepărtăm către S sau V, ceea ce presupune un mare volum de muncă la cele 19 secţiuni 
practicate pană acum, se adaugă cele două din campania anului 1996, notate cu SXXI - SXXII, ce cuprind o 
suprafaţă de cca. 240 m.p. 

Stratigrafia din cele două secţiuni amintite, cuprinde mai multe niveluri de locuire, care aparţin epocii 
- eneolitice, epocii bronzului, primei epoci a fierului, sec. 11-111 p. Chr., sec. IV p. Chr. (necropolă), sec. VI-VII şi 

epocii feudale. Grosimea stratului aparţinând acestei epoci variază, fiind legată de intensitatea de locuire sau 
poziţia faţă de centrul aşezării. Aşa, de pildă, în partea de V a arealului cercetat de noi, cele mai multe urme 
aparţin epocii eneolitice, care provin din aşezarea ce se află pe coama terasei Siretului, în timp ce aşezarea 
din epoca bronzului, prima epocă a fierului şi cea din sec. 11-111 p. Chr. se află către piciorul pantei, spre E, 
unde se află centrul aşezării din această epocă. De altfel, trebuie să remarcă faptul că necropola din sec. IV 
p. Chr. se află în marginea aşezării din sec. 11-111 p. Chr., motiv pentru care credem că, cei ce au folosit 
necropola au ţinut seama de marginea aşezării, fie că mai locuia în această perioadă o populaţie dacică aici, 
fie că se mai puteau urmări urmele locuinţelor din perioada anterioară. Tot în această zonă se înmulţesc şi 
locuinţele din sec. VI-VII şi cele feudale. Toate la un loc au ţinut seama de apropierea bogatelor izvoare din 
această zonă. 

În cele două secţiuni din această campanie au fost descoperite mai multe urme aparţinând epocii 
eneolitice, epocii bronzului, primei epoci a fierului, printre care o groapă de mari dimensiuni, unde au ieşit la 
iveală numeroase fragmente ceramice, oase, pietre şi alte urme de locuire, care ne permit să datăm 
aşezarea din această epocă în sec. X-IX a. Chr. 
O mare cantitate de materiale, în special ceramică, aparţine sec. 11-111 şi s-a descoperit în partea de Ea 
secţiunii XXI, unde se află marginea unei aşezări din această perioadă. 

În cele două secţiuni au fost descoperite 8 morminte, toate de inhumaţie, unul din ele deranjat. 
Patru dintre morminte se aflau la adâncimea de peste 2 m, iar celelalte intre 1,65 - 2 m. Toate scheletele 
aveau poziţia întinsă cu mâinile pe lângă corp. Unul din ele, a avut mâna stângă aşezată sub corp. Din punct 
de vedere al orientării, remarcăm că, cinci din ele erau dispuse cu capul spre V şi picioarele la E, ceea ce 
demonstrează, o dată în plus, că avem de-a face cu un element nou, ce aparţine creştinismului, lucru 
remarcat încă din campania anterioară, când, spre marginile necropolei, mormintele, deşi mai puţin 
numeroase, sunt mai sărace în inventar şi scheletele, în cea mai mare parte, au capul spre E. Celelalte 
morminte erau orientate, în general, NNV-SSE iar mormântul nr. 96 (la adâncimea de 2, 1 O m) cu capul spre 
N şi picioarele spre S. Cu excepţia mormintelor 94 şi 96, care au avut ca inventar o sârmă de bronz şi o 
cataramă de fier, toate celelalte morminte au fost lipsite de inventar. 

Faptul că nici prin aceste două secţiuni nu am reuşit să delimităm marginile de S şi de V ale 
necropolei, cu toate că este evident că numărul mormintelor este din ce în ce mai mic, ne duce la concluzi 
că nu pot fi prea departe, iar numărul mormintelor nu depăşeşte cu mult cifra de 100. Distrugerea unei bune 
părţi din necropolă, în partea de N, până în momentul în care am întreprins primele secţiuni de salvare, nu 
ne îngăduie să aproximăm, cu mai multă exactitate, numărul mormintelor din această necropolă. 

După necropola din sec. IV p. Chr., pe acest loc a existat o aşezare destul de mare aparţinând sec. 
VI-VII. În cele două secţiuni din acest an s-au descoperit mai multe materiale ceramice precum şi trei gropi. 

Zona cercetată a fost intens locuită şi în epoca feudală, descoperindu-se, până în prezent, mai multe 
complexe de locuire, printre care trei locuinţe de tip bordei, cinci gropi şi patru cuptoare pentru copt pâine. 
Remarcăm prezenţa în această aşezare a ceramicii fine cenuşii, cu decor ştampilat. Se impune continuarea 
cercetărilor pentru surprinderea limitelor necropolei din sec. IV p. Chr. 

91. SĂRĂTURI-LIVENI, Jud. Botoşani; Maria Diaconescu, Muzeul Judeţean Botoşani 

A fost investigată zona de est a aşezării de pe terasa din dreapta Prutului, sub fâşia de graniţă. 
Principalele obiective ale acestei campanii de săpături au fost: studierea sistemului de construcţie, 

date asupra economiei şi vieţii spirituale, stratigrafia aşezării, ocupaţiile locuitorilor acestei aşezări. 
Din punct de vedere stratigrafic s-a înregistrat următoarea situaţie: între 0-0,30 m se află solul arabil; 

între 0.30-0,50 m sol brun în care se găsesc materiale de secol IV p.Chr. şi, sporadic, Cucuteni; între 0,50-
1,20 m solul este amestecat, galben cu brun; sub 1,20 m se găseşte pământ galben, steril din punct de 
vedere arheologic. 

A fost identificat un nivel de locuire Cucuteni 8, precum şi urme sporadice de locuire (fragmente 
ceramice) Horodiştea-Folteşti şi Sântana de Mureş. 

Locuirea Cucucteni. În suprafaţa cercetată (S6: 30 x 2 m; caseta 1: 1 O x 8 m) a fost descoperită o 
locuinţă de suprafaţă - lucrată din bârne, nuiele, pari şi lut ames!ecat cu paie - cu platformă de lut ars pe 
podină de lemne despicate, de formă aproape dreptunghiulară. ln interiorul locuinţei se află o vatră. Au fost 
identificate, de asemenea, 2 gropi menajere (ce ajung la 1,80 m adâncime). Locuirea cucuteniană a fost 
deranjată de purtătorii culturii Sântana de Mureş. Materialul arheologic recoltat constă în principal din 
fragmente ceramice, unelte din piatră, os, lut ars, precum şi plastică antropomorfă. Ceramica prezintă un -
repertoriu variat, de la vase mari de provizii până la exemplare de dimensiuni mici şi mijlocii. Vasele_, în stare 
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relativ bună, sunt lucrate dintr-o pastă consistentă, bine arsă, şi păstrează urme de pictură. 
Materialul litic este reprezentat prin lame, percutoare, răzuitoare, nuclee şi un topor de silex. A fost 

descoperită şi o râşniţă. Uneltele de lut ars (fusaiole, greutăţi de lut ars pentru războiul de ţesut şi pentru 
plasa de pescuit peşte) şi cele lucrate din os (ac de cusut, spatulă de os) completează materialul arheologic 
descoperit în această campanie. De amintit şi resturile osteologice reprezentate prin scoici (circa două 
kilograme). 

Interesantă rămâne ceramica "tip C" prin numărul de fragmente găsite dar şi prin degresanţii folosiţi. 

92. SAVÂRŞIN, Jud. Arad; Mircea Barbu, Muzeul Judeţean Arad; Peter Hugel, Muzeul Judeţean Arad 

S-au continuat cercetările la poalele dealului "Cetăţuia". Săpăturile au fost efectuate prin prelungirea 
şi lărgirea secţiunii F, perpendiculară pe curbele de nivel, în vederea clarificării aspectelor legate de evoluţia 
în timp şi spaţiu a aşezării. În momentul de faţă secţiunea are o lungime de 36 m şi o lăţime de 3,5 m. 

Noile date obţinute confirmă faptul că începuturile aşezării dacice de la Săvârşin se încadrează 
cronologic în sec. V-IV a. Chr. când se constituie nucleul aşezării la poalele dealului (în sectorul de sud-est) 
pe malul nordic al Mureşului. Acestei perioade îi corespund locuinţe tip bordei şi o necropolă de incineraţie. 
ln faza următoare (sec. 111-11 a. Chr.) locuirea se extinde pe laturile însorite ale dealului (sud-est şi sud-vest) 
incluzând şi locuinţe de tip semibordei precum şi un atelier metalurgic. În faza de maximă înflorire (sec. I a. 
Chr - I p. Chr.) aşezarea înconjoară întreg dealul, locuinţe de suprafaţă fiind ridicate şi pe terase artificiale 
amenajate pe coastele dealului. Prin cercetările recente au putut fi delimitate cinci niveluri de terasare 
artificială. Locuinţele de suprafaţă construite pe aceste terase au câte o singură încăpere cu podea lutuită şi 
pereţi de lemn lipiţi cu chirpic. Locuinţele ocupă o suprafaţă medie de 2,90 x 3,40 m. În zona metrilor 26 - 30 
ai secţiunii menţionate, la adâncimea de 3,50 m au apărut numeroase fragmente de lingouri de bronz, bucăţi 
de zgură feruginoasă şi o mare cantitate de cenuşă. Materialele descoperite sunt foarte asemănătoare cu 
cele găsite în campaniile 1984 - 1987 în preajma atelierului metalurgic. Presupunem că noile descoperiri 
indică vecinătatea imediată a unui alt atelier metalurgic. 

Materialul arheologic rezultat de pe urma celei mai recente campanii este bogat şi divers. Ceramica 
este categoria de material cea mai bine reprezentată. În cadrul ceramicii lucrate cu mâna predomină vasele 
de talie mijlocie decorate cu brâuri crestate. Reţine atenţia cantitatea relativ mare de fructiere dintre care 
unele au diametrul de până la 30 cm. Ceramica lucrată la roată este bine reprezentată în ultimele două 
niveluri. Predomină vasele de talie mijlocie şi mică, multe dintre ele cu inel pe fund. Pasta folosită este fină şi 
foarte fină, bine arsă, unele vase fiind ornamentate în partea superioară cu motive lustruite. 

În această campanie au fost descoperite numeroase piese din metal: unelte din fier (un sfredel, 
cuţite de diferite dimensiuni), cuie, piroane, verigi şi piese mărunte din bronz puternic corodate (verigi ?). 

93. SÂNNICOLAU MARE-SELIŞTE, Jud. Timiş; Adrian Bejan, Universitatea de Vest Timişoara; Petru 
lambor, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca; Ştefan Matei, Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei Cluj-Napoca; Marius Grec, profesor, Şcoala generală nr. 2 Sânnicolau Mare 

În anul 1995 au fost surprinse locuiri datând din a doua jumătate a mileniului I până în 
feudalismul dezvoltat. 

în anul 1996, în urma practicării secţiunilor S3, S4 şi S5 şi a casetelor adiacente C1-C5/1996 au 
rezultat: S4: 

1) Groapă de formă ovală, cu axele 1,20 x 1, 1 O m, adâncă de 0,90 m conţinând fragmentele unei 
vetre deschise exterioară locuinţelor. S-au recuperat fragment ceramice aparţinând sec. XI-XII (G 1 /96); 

2) Mormânt de inhumaţie deranjat, recuperându-se doar partea inferioară (oasele bazinului şi 
membrele inferioare). Între labele picioarelor, un fragment ceramic sec. III-IV. 

3) Locuinţă (bordei) (81/96) dreptunghiulară, cu laturile de 3,20 x 2,30 m, orientată N-S. Nivelul de 
călcare al locuinţei constă dintr-o podea îngroşată prin lutuiri succesive. S-au depistat trei zone cu urme 
distruse ale unor vetre, iar spre mijlocul laturii vestice, conturul unei a patra vetre. În colţul nord-vestic a 
apărut o fusaiolă bitronconică din pastă cenuşie şi două greutăţi trapezoidale perforate în partea superioară 
(de la război de ţesut?). Prin ceramică locuinţele se datează în sec. VI-VII.S3-S5: 4) Groapa unui mic bordei, 
dreptunghiulară, cu colţuri rotunjite, axele 2 x 1,5 m. Inventar ceramic sec. XI-XII (82/96). 

5) Locuinţă dreptunghiulară (uşor trapezoidală) cu dimensiunile 3,30 x 1,90 m (83/96). La colţuri şi 
de-a lungul pereţilor - urme de paie. Vatra a fost distrusă. Se datează prin fragmente ceramice în sec. XI-XII. 

6-7) Două gropi de provizii extrem de bogate în oase de animale, groapa G2/96 în colţul sud-estic. 
Are formă de şanţ trapezoidal, lungime 3,40 m orientat NV-SE. Aşezare haotică, întâmplătoare a oaselor de 
animal într-un strat gros de 0,40 m. Ambele gropi aparţin nivelului de cultură de sec. XI-XII. 

8) Locuinţă (S 4/96) cu trei faze de existenţă: 
a) faza I - groapă ovală cu axele 1,30 x 0,90 m, adâncime 2,05 m. De jur împrejurul gropii - o 
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încăpere de acces dreptunghiulară, aproape ovală prin rotunjirea puternică a colţurilor, dimensiuni 2 x 1 m, 
adâncime 1,80 m. Cantitate mare de cenuşă şi arsură - ipoteză cuptor cu cameră de acces distrus de 
locuirea ulterioară. 

b) faza li - locuinţă cu vatră; orientată NE-SV, dreptunghiulară, dimensiuni 2,80 x 3 m. Vatra - în 
- colţul nord-estic. Locuinţa este rezultată în urma nivelării complexului anterior. 

c) faza III - locuinţă obţinută prin refacerea locuinţei anterioare; orientată NS, cu dimensiunile 3,40 x 
2,60/2,70 m. Vatra se suprapune parţial peste cea anterioară, despărţită de un strat gros de pământ şi 
arsură de 0,45 m. Vatră ovală, făţuită. De sub făţuială s-au recuperat fragmente ceramice de sec. VIII-IX. Pe 
latura nordică, la aprox. 0,40 m de vatră şi scobită parţial sub peretele locuinţei se află o groapă de provizii 
cu acces din interiorul bordeiului. 

Concluzii 
Reamintim că în anul 1995 s-au degajat: două vetre aparţinând unor cuptoare menajere, datate în a 

doua jumătate a mii. I (sec. VI-VII); două locuinţe şi o groapă de provizii de sec. XI-XII; o locuinţă feudală de 
sec. XV-XVI, la care se adaugă descoperirile din 1996. Se poate constata că platoul "Selişte" a fost locuit 
continuu, pe tot parcursul celei de-a doua jumătăţi a mii. I (din sec. III-IV) şi în prima jumătate a mii. li. 
Cercetările ulterioare vor avea menirea să se extindă şi spre interiorul platoului, urmărind stabilirea coerentă 
a relaţiei existente între diferitele locuiri ale acestui punct arheologic. 

94. SÂNNICOLAU ROMÂN, "CEFA-LA PĂDURE", Jud. Bihor; Ioan Crişan, Muzeul Ţării Crişurilor; Sever 
Dumitraşcu, Universitatea din Oradea 

În anul 1996 săpăturile din aşezarea "La Pădure" au condus la obţinerea unor noi informaţii 
arheologice privind -nivelele de locuire prefeudal şi feudal timpuriu. Au fost dezvelite trei locuinţe, o anexă 
gospodărească şi o vatră deschisă. 

Locuinţa L 19. Avea formă de pătrat cu latura de 2, 75 m orientat pe direcţia nord-sud. Nivelul de 
călcare se află la 1 ,25 m 

de la suprafaţa solului (0,50 m de la baza stratului). Locuinţa era prevăzută cu o vatră de foc. 
Vatra V3. La distanţa de 1 m spre nord de L 19 au fost descoperite resturile unei vetre de toc 

constând din chirpic, pietre şi fragmente ceramice. Obiectivul nu făcea parte dintr-o locuinţă, fiind probabil o 
vatră în aer liber (0,55 m de la suprafaţa solului). Materialul ceramic descoperit în L 19 şi V3 se încadrează 
din punct de vedere cronologic sec. VIII-IX, având caracteristicile ceramicii de tip Dridu din nord-vestul 
României, respectiv orizontului Biharea-Calăţea-Crăciuneşti. 

Cuptorul gospodăresc Cp. g. 2. Era un cuptor săpat în pământ având vatra la 1, 75 m de la 
suprafaţa solului (1, 15 m de la baza stratului). În groapa de deservire a cuptorului şi în cavitatea acestuia, 
umplute cu cenuşă, s-au găsit fragmente ceramice şi resturi de oase animale. Materialul ceramic similar cu 
cel aflat în conţinutul locuinţei L 14 dezvelite în anul 1994, în apropierea căreia se află cuptorul Cp.g.2, ne 
determină să-l datăm, ca şi locuinţa respectivă, la mijlocul sec. XII, fiind o anexă gospodărească a acelei 
locuinţe. 

Locuinţa L 18. De formă dreptunghiulară era orientată aproximativ pe direcţia nord-sud, având 
podina la 1 m adâncime de la suprafaţa solului (0,50 m de la baza stratului). Stratigrafic această locuinţă 
suprapunea locuinţa prefeudală L 19. Era prevăzută cu cuptor săpat în perete, groapă de provizii şi un prici 
situat în faţa cuptorului. Materialul ceramic şi situaţia stratigrafică pledează pentru datarea ei la jumătatea 
sec. XII. 

Locuinţa L20. Avea forma dreptunghiulară cu laturile lungi pe direcţia est-vest. Podina locuinţei se 
afla la 0,75 m adâncime (0,30 mm de la baza stratului) fiind o locuinţă de suprafaţă. La mijloc s-au 
descoperit vestigiile unei instalaţii de foc, probabil cuptor. Luând în considerare situaţia stratigrafică şi 
materialul ceramic apreciem că locuinţa L20 datează din perioada de sfârşit a sec. XII şi început a sec. XIII. 

În campania din 1996 a mai fost cercetată şi o locuinţă de suprafaţă, L 17, datând de la sfârşitul sec. 
XVI - începutul sec. XVII, putându-se astfel urmări sistemul de construcţie al locuinţelor din aşezare în 
perioada cuprinsă între sec. VII-XVI/XVII. 

Au mai fost cercetate parţial sau în întregime 8 gropi menajere feudale, 2 vetre de cuptor feudale, un 
mormânt hallstattian, şi două complexe aparţinând perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului. Se 
conturează astfel o aşezare cu o lungă durată de locuire a cărei cercetare, dacă ar fi posibil integrală, ar 
putea contribui la formarea unei imagini de ansamblu asupra aşezărilor rurale din Crişana. 

95. SCÂNTEIA, Jud. laşi; Cornelia Magda Mantu, Institutul de Arheologie laşi 

S-au continuat cercetările în suprafaţa 111, pusă în evidenţă prin cercetările micromagnetice în anul 
1995 şi dezvelită parţial în acelaşi an. În primul rând, s-au făcut două prelungiri, pe latura de nord (3 m lung. 
x 5 m lăţ.) şi pe cea de sud (12,50 x 13 m), pentru delimitarea laturilor de nord şi respectiv de sud a 
locuinţelor 11 şi 9 (surprinsă parţial în suprafaţa 1/1995). 
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După ce s-a curăţat terenul la nivelul resturilor arheologice şi s-a delimitat clar marginea de nord a 
locuinţei 11, s-au demontat resturile acesteia şi ale locuinţei 1 O, ca şi a vetrei în aer liber, descoperite între 
cele două locuinţe. Concomitent, s-a delimitat parţial şi marginea de nord a locuinţei 9 şi s-a trecut la 
demontarea resturilor arheologice din această zonă. 

Ulterior demontării, s-a trecut la cercetarea până în solul viu, ocazie cu care, au identificate şi 
cercetate 20 de gropi, unele din ele dând la iveală un material arheologic bogat. 

Ca şi în campaniile arheologice anterioare, materialul arheologic este deosebit de abundent şi variat. 
Trebuie menţionate, de asemenea, câteva situaţii interesante care au apărut cu ocazia cercetărilor 

din anul 1996. În zona de nord-est a suprafeţei III, mai precis, pe latura de est a locuinţei 11, au fost 
descoperite mai multe greutăţi de lut ars, provenind de la un război de ţesut, reprezentând primele piese de 
acest fel apărute la Scânteia. În partea opusă a aceleiaşi locuinţe au apărut resturile unei instalaţii de foc 
(vatră), formate din bucăţi de chirpici arşi, prevăzuţi cu câteva perforaţii şi aşezaţi direct pe platforma 
locuinţei. 

O situaţie interesantă a fost oferită şi de cercetările pentru delimitarea colţului de sud-est a locuinţei 
9, unde au apărut câteva piese din cupru şi fragmente ceramice decorate cu "şnurul", ce par să indice o 
secvenţă mai târzie de locuire, posterioară fazei Cucuteni A3, căreia îi atribuim aşezarea de la Scânteia. 

96. SCHELA CLADOVEI, Jud. Mehedinţi; Vasile Boroneanţ, Ion Stângă, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier 
Drobeta - Turnu Severin; C. Boroneanţ, A. Boroneanţ, Sorina Matacă (colectivul românesc), Ştefan 
Dorondel, Adrian Nae, Ciprian Astalosz (studenţi)C. Bonsall, R. Payton, L. Bartosiewicz, J. Chapman 
(colectivul britanic), Graeme Brown, Daniel Elsworth, Alex Harvie, Sam MacFarlane (studenţi) 

S-au continuat săpăturile de la Schela Cladovei - Turnu Severin obiectiv menţionat în cadrul 
acordului româno-britanic. 

Activitatea s-a desfăşurat: 
a) în teren prin continuarea săpăturilor, cernerea şi spălarea întregului pământ rezultat, şi 
b) în laboratoare, la Universitatea din Edinburgh şi prin colaborări cu Universităţile din Oxford, 

Newcastle, Londra, Durham, Budapesta, subvenţionate de Academia Britanică şi Universitatea din 
Edinburgh şi alte fundaţii. 

a. Săpăturile s-au desfăşurat în continuare în sectorul B caseta VI şi în sectorul A secţiunea V. 
În caseta VI, carourile 8, 9, 1 O s-au continuat săpăturile începute cu intenţia de a dezveli în 

întregime locuinţa cu cuptor identificată în 1992. Între adâncimile de 0,30 şi 0,54 m a fost identificată o 
locuinţă neolitică din care s-au recoltat materiale ceramice, chirpic, oseminte de animale, unelte din silex, os 
şi corn. Mai deosebite, sunt câteva fragmente ornamentate cu motive geometrice în culoare neagră, 
fragmente de măsuţe de cult, un cap de pasăre fragmentar, toate aparţinând etapei de tranziţie de la cultura 
Vinca la etapa de sfârşit a culturii Starcevo-Criş. 

În aceeaşi casetă VI carourile 1 - 7 s-a continuat săpătura pentru a putea dezveli vestigiile de 
depunere mezolitică/epipaleolitică identificate în 1995. Munca s-a desfăşurat în continuare ca "săpătură 
pilot" prin împărţirea carourilor pe subcarouri de câte un metru şi săparea pe grosimi de 0,05 m în adâncime, 
între nivele începând de la cota absolută de 45 ril, adâncime între 1, 12 - 1,47 m. S-au identificat puţine 
unelte din cuarţ, silex, os şi corn specifice culturii Schela Cladovei - Lepenski Vir, precum şi morminte. Au 
fost dezvelite mormintele: 

M62 în caroul 2 aparţinând unui subiect adult; îi lipsea capul distrus de o groapă neolitică. Între 
oasele toracelui s-au găsit două fragmente de vârfuri de săgeată de os. 

M63, în acelaşi carou dar mai spre sud. Scheletul este aproape întreg; era presărat cu ocru roşu, 
fără inventar. 

M64 în caroul 6 prezenta o situaţie mai specială: scheletul este aproape întreg, dar nu este în 
conexiune anatomică, fiind vorba de o înhumare de pe urma unui accident; scheletul a fost probabil 
descoperit după intrarea sa în descompunere (poate un înecat); aparţine unui subiect tânăr, 7-8 ani; 

M67 în caroul 7; nu i s-a păstrat capul fiind luat de Dunăre; nu a avut inventar; 
M68 la limita de contact cu lărgirea 2 din 1968, în caroul 7, sub pragul de intrare în locuinţa neolitică 

cu cuptorul de olar; aparţine unui copil; 
M68 bis aparţine tot unui copil cu oseminte fragile presărat cu ocru roşu - probabil un sugar; 
M70 în caroul 7 şi trece şi în caroul 8 în stratul nesăpat pentru care s-a săpat o mini-casetă spre a 

putea fi dezvelit. Se întindea, în parte, sub locuinţa cu cuptorul de ars oale şi, în parte, în secţiunea din 1968 
denumită lărgirea 2. Un craniu se află la 0,40 de Dunăre spre sud; asupra sa s-au găsit câteva piese de 
cuarţit; 

M71 se află la vest de M70 şi parţial sub acesta; era introdus într-o groapă de prundiş cu capul spre 
Dunăre. Peste oasele întregului schelet se aflau oasele unui schelet mai vechi care a fost introdus în 
mormânt la înhumare şi care probabil a fost scos la săparea gropii. Pe torace, în zona capului şi în gură, 
erau bobiţe de ocru roşu. 
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În jurul acestui complex se află cu siguranţă şi locuinţa care a fost deranjată de gropile neolitice din 
jur care au afectat puţin şi mormintele. Uneltele găsite în anul 1995 în strat în apropierea morţilor şi cele 
găsite anul trecut sunt din corn de cerb, os silex şi cuarţit, specifice culturii Schela Cladovei. După poziţia 
stratigrafică mormintele şi locuinţa aparţineau la cel puţin două generaţii de locatari ai fostei locuinţe (poate 
două etape de locuire). 

Secţiunea AS. Creşterea nivelului lacului din primăvara anului 1996 şi menţinerea nivelului înalt al 
apei au produs alterarea malului la vest de pârâul care separă staţiunea în două şi au scos la iveală un 
schelet uman suprapus de materiale ceramice neolitice. Pentru lămurirea problemelor stratigrafice şi 
culturale s-a efectuat o secţiune-casetă în malul sinuos denumită SA 5, la cca. 14 m de pârâu. Sectorul de 
la vest de pârâu a fost denumit încă din 1995, sectorul A. 

Secţiunea este de 2 x 1,80 m. S-au obţinut următoarele situaţii stratigrafice: deasupra un strat 
vegetal până la 0,25 m, sub care, până la 0,78 - 0,83 locuirea neolitică; stratul neolitic are o înclinare mică 
spre Dunăre. Stratul de locuire neolitică, după datele obţinute, are un nivel superior în care se află ceramică 
Vinca timpurie dominată încă de trăsăturile Criş. După acesta este un strat neolitic Criş, etapa mijlociu finală. 
Problemele stratului Criş nu au fost pe deplin edificate deoarece în acesta din urmă depunerile au fost 
deranjate de o groapă din nivelul superior care a deranjat şi mormântul 65 în care se află material amestecat 
provenind din ambele straturi. Groapa neolitică pornea de sus având forma, probabil, oval dreptunghiulară şi 
avea fundul uşor covăţit, aflându-se la 0,88 - 0,93 m adâncime. Săpăturile sistematice făcute cu mare atenţie 
au stabilit că primul schelet aparţine unei depuneri aluvio-coluviale de culoare galbenă-cafenie care a fost 
deranjat de o groapă neolitică. Nivelul inferior este de aceeaşi structură dar de culoare gălbuie. Ele seamănă 
genetic şi ca textură cu cele de la est de pârâu. 

Mormintele M65 şi M69. Mormântul 65 a fost parţial distrus de către săpătorii gropii neolitice; din el 
nu s-a păstrat decât partea inferioară a corpului: radiusul şi cubitusul stâng şi partea corespunzătoare din 
coloana vertebrală, femurele, tibiile şi câteva oase ale labei piciorului în conexiune anatomică. O parte a 
scheletului a fost luată de apele fluviului datorită pământului afânat provenind din groapa neolitică care a 
permis alterarea malului. Stratul mezolitic este cel mai dens şi mai tasat. Pe fundul gropii neolitice s-au găsit 
câteva fragmente de oase umane care ar putea aparţine mormântului. 

Mormântul 69 se află ceva mai la sud de M65 la 0,93 - 1,05 m. Ca şi în cazul celui de deasupra, o 
parte a fost luat de apă. S-au găsit, în situ numai membrele inferioare. Asupra scheletului s-au găsit câteva 
piese din silex, între care, o lamelă retuşată. Nu s-au găsit urme ale industriei cuarţului. Săpăturile viitoare 
vor trebui să rezolve această problemă. 

Lipsa industriei cuarţului şi a uneltelor din corn de cerb, ca şi caracteristicile tehnologice a pieselor 
de silex găsite lasă loc părerii că, mormântul 69 din stratul inferior, ar putea să aparţină unei etape mai vechi 
decât începutul dezvoltării culturii Schela Cladovei sau altei populaţii care trăia în apropierea celei de tip 
Schela Cladovei şi care se ocupa încă de vânat şi cules. 

Rezultatele cercetărilor de laborator 
Materialele de interes arheozoologic, antropologic şi floristic precum şi solul rezultat din activitatea 

de săpare, cernere şi flotare, au fost supuse analizelor de laborator. 
Materialul osteologic uman recoltat în perioada 1965 - 1991 este deja studiat şi s-a reîntors la 

Muzeul Porţile de Fier în anul 1996; celălalt este în curs de prelucrare şi se va înapoia în ţară pe măsură ce 
studierea sa este terminată. Materialul provine de la cele 71 de morminte şi din părţi aflate disparat fără a fi 
în conexiune anatomică aparţinând unor subiecţi diferiţi. Numărul total al indivizilor identificaţi în teren îl vom 
afla după terminarea studiului de laborator de către K. McSweeney. 

Materialul faunistic a fost studiat de către Dr. L. Bartosiewicz în întregime, şi faţă de speciile 
identificate de regretata colegă Alexandra Bolomey apar altele noi, dar mai important este raportul cantitativ 
dintre specii ce poate fi urmărit pe epoci în tabelul alăturat (fig. 1 ). 

Macro rămăşiţele de plante au fost încredinţate pentru studiere lui Sarah Mason. Rezultatele parţiale 
indică prezenţa rădăcinilor carbonizate, a seminţelor, fructelor şi a unor specii rămase neidentificate. Nu 
există urme de cereale domestice. Cele mai multe dintre probele studiate din prelevările anilor 1992 - 1993 
sunt de Ouercus (stejar) dar şi de Prunus (prun sălbatic) şi foarte adesea de ţesuturi de plante cu structura 
rară de tipul papurii etc. Este curioasă sărăcia în grăunţe arse din perioada neolitică şi de epocă a fierului. 

Analizele cu izotopi stabili. Analizele izotopice pe colagenul din oase sunt instrumentele cele mai 
bune pentru reconstituirea dietei alimentare din trecutul omenirii. Ele au fost folosite pentru studierea dietei 
alimentare a omului de la Schela Cladovei şi din zona Porţilor de Fier. S-au efectuat 63 de analize cu 13C şi 
15N asupra scheletelor de la Lepenski Vir, Vlasac şi Schela Cladovei (1965 - 68). Urmează să fie datate şi 
alte 35 de probe din scheletele de la Schela Cladovei din săpăturile din 1992 - 96. În cadrul proiectului 
nostru de datare comparativă s-au efectuat măsurători cu C14 prin bunăvoinţa AMS Oxford ce urmează a fi 
publicate. Alte date complementare privind studiul solului şi a altor probleme cu caracter multidisciplinar vor 
fi valorificate în studiul colectivului nostru la termenul stabilit. Rezultatele colaborării cu colegii britanici pot 
constitui un model de colaborare şi de fructificare a unor cercetări ce s-au dovedit a fi utile pentru cercetarea 
românească şi a celei europene, în ciuda unor greutăţi făcute de guvernarea până în 1996 pe care a trebuit 
să le învingem. 
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97. SCHITUL SIBIEL, Jud. Sibiu; Petre Munteanu Beşliu, Muzeul Brukenthal Sibiu 

Pe valea râului Sibiel, la 5 km. în amonte de satul Sibiel se află schitul Sibiel. Locul este marcat de 
vărsarea pârâului Sibielaş în amintitul râu şi de vecinătatea, pe culmea "La zid", a unei cetăţi medievale 
("Salgo"?). Cercetările arheologice au fost determinate de solicitarea comunităţii monahale de a ridica o 
biserică, în apropierea vechiului lăcaş de cult. În secţiunea trasată pentru a elibera de sarcină istorică locul 
de amplasament al viitoarei biserici au apărut fragmente ceramice preistorice. Al doilea obiectiv al cercetării 
l-a constituit lăcaşul de cult de plan rectangular, fără altar decroşat în exterior. Caseta trasată la est de 
biserica actuală a permis dezvelirea unor fundaţii cu bolovani de râu legaţi cu mortar a căror contur descria 
un semicerc. O altă casetă trasată pe latura de nord a furnizat informaţii privind mărirea spre vest a spaţiului 
navei. Biserica iniţială a avut o navă de plan pătrat cu latura de 3,60 m şi o absidă semicirculară. Într-o etapă 
ulterioară nava a fost mărită până la lungimea actuală de şapte metri. În această etapă s-a renunţat la 
spaţiul altarului. 

Este perioada când aici a funcţionat probabil şcoala atestată la Sibiel în secolul al XVIII-iea. În 
secţiunea trasată pe latura de vest a terasei au apărut urmele unui cuptor pentru ars cărămizi. Pe vatra 
cuptorului, aflată la adâncimea de 90 cm faţă de nivelul actual de calcare au fost înregistrate urme de lemne 
arse iar în umplutura gropii stive de cărămizi arse care nu au fost folosite. Împreună cu ele, se aflau 
fragmente ceramice smălţuite aparţinând secolului al XVIII-iea. Materialul ceramic nu permite datarea 
strânsă a perioadei de funcţionare a cărămidăriei dar o relaţie cu comunitatea de monahi se poate bănui, în 
condiţiile conservării până în zilele noastre a clădirii ce a servit drept lăcaş de cult şi şcoală. 

98. SIBIŞENI - "DEASUPRA SATULUI", Jud. Alba; Ioan Andriţoiu, Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba
Iulia, Centrul de Cercetări Pre şi Protoistorice 

Pentru elucidarea problemelor legate de epoca bronzului şi începutul epocii fierului, au fost 
continuate, în acest an, săpăturile de pe şantierul arheologic de la Sibişeni - "Deasupra Satului" (comuna 
Vinţu de Jos). Au fost executate două secţiuni (S VII şi S VIII), de 20 x 1,50 m, orientate S-N, înspre limita 
nordică a staţiunii. A fost evidenţiată existenţa şi în această zonă o locuire aparţinând culturii Wiettenberg, 
Fazele 11-111. În S VIII, pe botul terasei a fost surprinsă şi o locuire aparţinând bronzului final, cultura Noua. 
Este cel mai vestic punct al purtătorilor acestei culturi în spaţiul intracarpatic. 

Deosebit de important este faptul că locuirea de aici documentează succesiunea şi, parţial, simbioza 
culturală Wiettenberg - Noua, element deosebit de important pentru definirea trăsăturilor etapei de început a 
bronzului târziu din acest spaţiu. 

Aceste rezultate, pe care le putem socoti de excepţie pentru problematica urmărită, impun 
continuarea săpăturilor pe acest şantier şi în 1997. 

99. SIBIU, Jud. Sibiu; Petre Munteanu Beşliu, Muzeul Brukenthal Sibiu 

Cercetările arheologice au continuat în oraşul Sibiu, la Biserica Azilului şi Biserica Evanghelică. 
Alte două sondaje au fost practicate în locurile aflate pe străzile Avram Iancu şi Blănarilor. 

Restaurarea sacristiei Bisericii Evanghelice a prilejuit efectuarea unei cercetări arheologice în 
acest sector. Cu toate limitele investigaţiei impuse de dimensiunile spaţiului şi de cerinţele sponsorilor, 
cercetarea arheologică a permis observaţii interesante privind evoluţia cimitirului şi a încăperii de cult. 

1. Cel mai vechi nivel de înmormântare în gropi practicate în lutul galben a fost suprapus de cripte 
din cărămizi. Al treilea nivel de înmormântare a fost marcat de conturul coşciugelor, contur înregistrat în 
profilul malului. 

2. Fundaţia sacristiei vechi a suprapus cel mai vechi nivel de înmormântare. Dovada existenţei unei 
construcţii anterioare bisericii gotice este dată de un strat de mortar aflat la nivelul criptelor din cărămizi. 

3. Moneda bătută în anul 1571 marchează o etapă de refacere a sacristiei, mărite deja în anul 1471. 
4. Cercetarea arheologică în exteriorul sacristiei a dovedit adosarea fundaţiei corului mărit la 

fundaţia noi sacristii, după anul 14 71. Moneda descoperită într-un mormânt din caseta exterioară s<!cristiei, 
bătută în timpul domniei lui Matei Corvin, reprezintă un terminus antequem pentru întregul cimitir. ln 
interiorul Bisericii Azilului, cu fonduri primite de la două firme de arhitectură locale a fost practicată o 
casetă în colţul de nord-vest. S-au obţinut informaţii stratigrafice privind raporturile între etapele de 
construcţie din faza gotică şi cea barocă, între biserica gotică şi o construcţie anterioară ei. Această 
construcţie, suprapusă de morminte aparţinând etapei gotice, a fost marcată de urmele unui pavaj din 
cărămizi şi a unor fundaţii din pietre. Sondajul arheologic efectuat într-o încăpere a imobilului din strada 
Avram Iancu nr. 11 a permis obţinerea unor informaţii stratigrafice şi materiale arheologice privind evoluţia 
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oraşului medieval Sibiu între sec. XIII-XVII. 
S-au identificat două construcţii din lemn şi material mixt (lemn, cărămizi, pietre) aparţinând sec. 

al XIII-iea. Nivelul de incendiu din cea de a doua clădire a fost datat pe baza unei monede cu efigia lui Carol 
Robert de Anjou (?) Dintr-o groapă cu fundul rotunjit, practicată de la nivelul locuinţei datată la sfârşitul sec. 
al XIII-iea a fost recoltat un bogat material arheologic. Menţionăm: un opaiţ şi cahla cu text întregibil 
descoperită în nivelele de locuire târzii (vezi planşa alăturată). 

Sondajul arheologic practicat pe locul amplasamentului clădirii viitoarei Bănci Române de 
Dezvoltare a permis cercetarea unei porţiuni din canalul ce intră în sistemul de protecţie a zidurilor de 
apărare medievale. Materialul arheologic descoperit probează că în sec. al XVIII-iea canalul a fost umplut, 
sistemul medieval de apărare fiind înlocuit de unul modern. 

100. SLATINA (SOLOTVINO)- UCRAINA SUBCARPATICĂ, R. Ucraina; V. Vasiliev, Aurel Rustoiu, 
Institutul Român de Tracologie; Viaceslav Kotigorosko, Universitatea Ujgorod 

Obiectivul se înscrie în grupul nordic al aşezărilor fortificate dacice, identificate în Ucraina 
Transcarpatică, anume în bazinul Tisei superioare şi afluenţilor acesteia. Satul Slatina, aflat la cca. 8 km 
NV de Sighetu! Marmaţiei, este situat la 2 km nord de cursul Tisei (care în zonă formează graniţa dintre 
România şi Ucraina). 

Aşezarea a fost identificată în 1965, efectuându-se câte un sondaj în 1967 şi 1986. În urma 
înţelegerii dintre conducerea Institutului Român de Tracologie şi a Universităţii din Ujgorod, în 1996 au fost 
reluate în comun cercetările. 

Aşezarea - de cca. 3000 m.p. - este delimitată pe trei laturi de pante abrupte, singura accesibilă, cea 
de ESE, fiind barată de un val-parapet cu şanţ în faţă. 

Secţiunea practicată de 33,5 x 2 m de la limita vestică a aşezării spre cea estică, indică o foarte 
probabilă fortificare, prin palisadă, şi a laturilor mărginite de pante abrupte, aspect ce urmează a fi definitiv 
clarificat prin secţionarea laturilor de sud şi nord. 

În interiorul aşezării, secţiunea practicată indică urme cu totul sporadice din epoca bronzului (cultura 
Suciu) şi feudalismul timpuriu, marcând în schimb existenţa unei locuiri dacice intense, cu un strat de cultură 
gros de 0,60 - 0,70 m, ce conţine un abundent material ceramic. Au fost cercetate patru locuinţe de 
suprafaţă şi patru gropi. Ceramica, lucrată cu mâna şi la roată, prezintă tipuri caracteristice: străchini, ceşti, 
fructiere, vase de provizii ş.a., databile în sec. I a. Chr. - I p. Chr. 

Prin poziţia ei, aşezarea fortificată îndeplinea un important rol strategic, controlând valea destul de 
îngustă a Tisei şi bogatul zăcământ de sare de aici. Există deci motive temeinice ca investigaţiile ce vor 
urma să aducă precizări importante cu privire la locuirea dacică din această zonă. 

101. SNAGOV, MÂNĂSTIREA SNAGOV, Jud. Ilfov; Gheorghe I. Cantacuzino, I.A.B. 

Sondaje de salvare în jurul bisericii mănăstirii Snagov, între zidurile acesteia şi drenul betonat 
executat în 1995, cu ocazia amenajării trotuarului. S-a urmărit obţinerea unor date privind fundaţiile vechii 
biserici a mănăstirii din sec. XIV, precum şi asupra altor vestigii, din epoci anterioare, existente în zonă, 
completând informaţiile cunoscute în urma săpăturilor efectuate în 1933 de O.V. Rosetti. Au fost descoperite 
urme din etapa târzie a epocii bronzului, precum şi fragmente ceramice getice în cea mai mare parte într-o 
groapă menajeră. Ele se adaugă numeroaselor materiale provenite din vechile săpături, ilustrând caracterul 
locuirii din aceste perioade. Sondajele au permis cunoaşterea unor amănunte privind planul fundaţiilor primei 
biserici şi tehnica de construcţii a acestora. Fundaţiile din piatră şi mortar, amenajate în şanţul săpat până în 
pământul viu, au grosimea de 1,50 - 1,20 m iar adâncimea de 0,85 - 0,90 m în partea de est şi 1,05 m în cea 
de V. 

Biserica actuală a fost ridicată în interiorul vechii biserici, cu o decalare spre vest. Fundaţiile ei 
laterale sunt în mare parte alipite celor vechi, a căror latură vestică o intersectează; în dreptul absidelor, între 
fundaţiile celor două edificii există un spaţiu de 1,46 m la E şi 0,50 - 0,70 m la S şi N. Vechea biserică avea 
trei abside. Trebuie remarcate proporţiile deosebite ale edificiului, care atingea la exterior lungimea de 26 m 
şi lăţimea de circa 12,80 m, iar în dreptul absidelor laterale, de 16,80 m; absida altarului era la exterior lată 
de 1 O m. Compartimentarea interioară nu ne este cunoscută. Se poate presupune că fundaţia zidului 
despărţitor intre naosul şi pronaosul vechii biserici se va fi aflat dedesubtul zidului dintre naosul şi pronaosul 
bisericii actuale, la circa 5 m de zidul vestic al vechiului lăcaş. Lăţimea foarte mare a edificiului permite 
ipoteza că pentru susţinerea sistemului de boltire vor fi existat în interior stâlpi, ale căror fundaţii se puteau 
afla în afara suprafeţelor cercetate în 1933 sau dedesubtul unor zidării ale actualei biserici. Se poate aşadar 
presupune că prima biserică a mănăstirii Snagov - atestată documentar în timpul lui Mircea cel Bătrân şi a 
cărei datare coboară, după materialele numismatice descoperite în 1933, în a doua jumătate a sec. XV - · 
avea un plan care a servit de model, într-o anumită măsură, bisericii ridicate în prima parte a sec. XVI. În 
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urma recentelor sondaje pot fi introduse în circuitul ştiinţific unele date mai precise privind un monument de 
primă importanţă în istoria arhitecturii româneşti. 

102.-STELNICA- "GRĂDIŞTEA MARE", Jud. Ialomiţa; Niculae Conovici, IAB; Gheorghe Matei, Muzeul 
judeţean Ialomiţa 

În campania 1996 au fost cercetate 17 morminte din necropola getică (dintre care unul dublu), o 
groapă Coslogeni, una neolitică, 4 complexe medievale (două locuinţe cu cuptor) şi câteva complexe 
moderne întâlnite în săpătură, fără interes ştiinţific deosebit. Ca şi în campania anului precedent, s-a 
remarcat tendinţa de grupare a mormintelor de inhumaţie spre marginea estică a necropolei, în vreme ce 
mormintele de incineraţie par a se grupa în partea vestică a sectorului, deşi mormintele de inhumaţie nu 
lipsesc nici aici. În acest an au fost cercetate: un mormânt medieval, 13 morminte de inhumaţie getice (dintre 
care unul dublu - M.195 ), 3 morminte de incineraţie cu groapa alungită şi unul cu groapa circulară şi 
osemintele depuse în urnă cu capac, de asemenea getice. 

Pe ansamblul necropolei, din 193 de morminte getice cercetate, 192 sunt de inhumaţie, 65 de 
incineraţie cu groapa rotundă, 34 de incineraţie cu groapa alungită şi unul incert. Considerăm inutilă 
calcularea procentelor fiecărei categorii de morminte deoarece, în acest an, săpăturile s-au desfăşurat în 
apropierea limitei estice a necropolei, unde este aşteptat să aflăm situaţii care pot constitui, mai frecvent, 
excepţii de la regulă. În plus, numeroase morminte din această zonă par a fi fost dezafectate de construcţii 
medievale şi moderne. 

Mormintele de inhumaţie 
Doar pentru două morminte de inhumaţie nu au putut fi delimitate gropile ( M.188, M.195). M.188 era 

suprapus de podeaua unei locuinţe de suprafaţă medievale. Groapa sa avea lungimea de 2,40 m, fiind mai 
lată în zona capului (0,90 m faţă de 0,55 m la picioare). Orientarea scheletelor era SSE-NNV (8 cazuri -
M.180, 183, 187,188,190,191,193,195}, S-N (3 cazuri - M.184, 189,196). SSV-NNE ( M.185) şi incertă 
( M.186, infans I, distrus de lucrători). 7 Schelete, din 6 morminte aparţineau unor copii, restul unor adulţi. Nu 
au mai apărut morminte chircite. 

Defuncţii erau aşezaţi în decubit dorsal, cu braţele întinse sau aduse pe abdomen. Doar în M.195 
scheletul avea braţele încrucişate pe piept şi aduse spre umeri. M.188 avea o piatră de râşniţă în dreptul 
picioarelor şi o fusaiolă lângă cotul mâinii drepte; M.184 avea un obiect din sârmă de bronz deteriorat, în 
dreptul şoldului drept; unul din scheletele de copil din M.196 avea o brăţară de bronz la mâna dreaptă. 
Celelalte morminte de inhumaţie nu aveau nici un obiect de inventar. 

Mormintelor descoperite în acest an în S.XVI li se adaugă încă 5 cercetate prin casete in campania 
precedentă. Se remarcă lipsa mormintelor de incineraţie in partea de nord-est a necropolei 

Mormintele de incineraţie 
Toate cele patru morminte de incineraţie au fost descoperite în partea vestică a săpăturii, in S.XIV şi 

S.XV. M.181, de incineraţie cu osemintele depuse în urnă şi acoperite cu un capac a apărut in S.XV, c.2, 
intre -0,59 -1, 1 O m. Urna era un vas înalt de tip hidrie, lucrat cu mâna, cărămiziu, cu apucători sub diametrul 
maxim, butoni cilindrici şi "virgule" sub gură; capacul era un castron lucrat cu mâna, negru-gri, cu fund inelar. 
2 torţi şi 2 apucători oarbe plate pe buză, spart. Nu avea alte obiecte de inventar. M.182, aparţinând unui 
adult de sex masculin, a apărut în martorul dintre cele două secţiuni amintite, c.4, fără a i se putea delimita 
groapa, la adâncimi cuprinse între -0,73 m -0,80 m. Resturile erau orientate pe direcţia SSE-NNV. Oasele 
calcinate erau depuse pe centrul gropii, la S de vasele de ofrandă; acestea din urmă erau reprezentate de 
un vas înalt cu gura evazată, cu 4 apucători cu diametru maxim, lucrat cu mâna, spart ritual de un castron 
mic, aproape întreg, crăpat, sub cioburile vasului mare şi conţinând şi cioburi din acesta; printre oasele 
calcinate a apărut un cuţit mic de fier, iar la E de oase, la -0,75 m, un vârf de săgeată de bronz. M.194 a 
apărut în S.XIV, c.2/3, între -0,25 m -0,75 m, aparţineau unei femei adulte (după inventar şi dimensiunile 
oaselor calcinate). Groapa era de formă alungită, măsurând 2,60 x 0,57 m şi era orientată SSE-NNV; 
osemintele calcinate erau răspândite pe mijlocul gropii. Inventarul ceramic era format dintr-un castron cu 2 
torţi iniţial întreg, tăiat de Gr. 74, 3 în partea de SSE; un vas înalt cu apucători rectangulare şi torţi oarbe. 
lucrat cu mâna, roşu-cărămiziu, cu "virgule" sub gură, în partea de NNV mai sus decât oasele. spart in situ 
(ritual). Printre oasele calcinate au apărut o fibulă fragmentară de tip tracic din bronz, fragmente de brăţară 
de bronz cu proeminenţe şi 1 mărgică bronz, printre oase; M.197 a apărut în aceeaşi secţiune in c.1 /2N la -
0,30 -0,60 m. 

Groapa era de formă alungită, mai lată spre NNV, cu dimensiunile de 2,38 x 1/0,65 m şi aceeaşi 
orientare generală. 

Osemintele calcinate erau şi aici răspândite pe mijlocul gropii; printre ele a ieşit un fragment de 
obiect din bronz, probabil o fibulă. Inventarul ceramic era reprezentat de un vas "clopot" cu apucători sub 
diametrul maxim şi proeminenţe circulare, spar ritual; un castron spar ritual, cu grupe de 2 "coaste" verticale 
pe gură; un alt castron cu 2 apucători perforate pe gură - toate 3 în capătul de NNV; cupă - cantharos attică 
cu torţile rupte, peste oase. Acest vas se datează cu destulă precizie în al treilea sfert al sec. IV a. Chr., 
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după o piesă similară descoperită în Tumulul IV din necropola elenistică de la Orgame (Jurilovca). Vasele 
getice descoperite în cele patru morminte de incineraţie par a fi fost lucrate de aceeaşi mână şi au, prin 
urmare, o încadrare cronologică apropiată. 
Tot în legătură cu necropola getică mai trebuie menţionate şi gropile Gr. 70-71, de formă cilindrică, puţin 
adânci, descoperite la SSE de M.188. Ele conţineau doar cenuşă, dar erau acoperite de podeaua locuinţei 
medievale cu cuptor din c.30-32. 

Mormintele getice descoperite în 1996 nu aduc nimic nou în ceea ce privesc riturile şi ritualurile 
folosite în acest sit. Ele confirmă doar existenţa unor zone marginale rezervate îndeosebi mormintelor de 
inhumaţie. 

103. STUPINI, Jud. Bistriţa-Năsăud; Corneliu Gaiu, Muzeul Judeţean Bistriţa-Năsăud 

Staţiunea se întinde pe o terasă largă în partea de N-E a localităţii, în punctul "Fânaţele Archiudului". 
Cercetările au constat în două secţiuni de control (24 x 1,25) şi încă trei perechi de secţiuni (28 x 2 m), cu 
câte un martor de 1 m între ele, desfiinţaţi în urmă. 

Stratigrafic s-a înregistrat imediat sub solul vegetal, un nivel discontinuu cu materiale feudale 
timpurii (sec. IX-X), urmat de un nivel de locuire daco-romană (sec. 11-111), cu grosimea de 0,30-0,40 m. 
Sub acest nivel urmează un strat de cca. 0,40 m, cu depuneri hallstattiene timpurii şi din epoca 
bronzului. Din primul nivel de locuire au fost cercetate două vetre. 

Pe una din aceste· vetre s-au găsit două vase "afumători" şi o protomă de cal. 
Din nivelul de locuire daco-roman au fost cercetate trei locuinţe de suprafaţă şi două gropi de 

provizii. Locuinţele, de formă rectangulară, cu pereţii din lemn, după cum indică stratul de chirpic care 
acoperă podina locuinţelor, aveau amenajate în interior vetre de foc. Inventarul din locuinţe era format în 
principal din ceramică. Remarcăm cantitatea materialului lucrat cu mâna (borcane, căţui) şi varietatea 
formelor lucrate la roată (oale, castroane, farfurii, căni, ulcioare, chiupuri), atât din pastă roşie, cât şi cenuşie. 

Un nivel de locuire din sec. V-VI, indicat de materialele culese pe suprafaţă, nu a fost înregistrat 
decât prin două gropi de provizii în formă de pungă, cu puţin material arheologic. 

Locuirea feudală cuprinde locuinţe de tip semibordei, având pe una din laturi sau în partea 
centrală, amenajate cuptoare din piatră. Din acest nivel de locuire au fost dezvelite trei locuinţe, cuprinzând 
doar ceramică şi oase de animale ca inventar. Materialul ceramic cuprinde oale-borcan din pastă nisipoasă, 
lucrate la roată, decorate cu benzi de linii drepte şi în val şi altele din pastă grosieră, lucrate cu mâna. 

104. SUCEAVA, Jud. Suceava; Florin Hău, Muzeul Naţional al Bucovinei Suceava 

Suceava, str. I. Creangă nr. 4 (Două locuinţe din sec. XV-XVI de la Suceava) 
Cu prilejul excavării mecanice a unui teren aflat pe strada I. Creangă nr. 4 din Suceava destinat 

construirii unui nou imobil, Muzeul Naţional al Bucovinei a organizat o campanie de săpături arheologice în 
regim de salvare desfăşurată în perioada 6-14 mai 1996. Acţiunea a avut drept scop eliberarea de sarcină 
arheologică a unui volum de aproximativ 525 m.c. de pământ ce urma a fi dizlocat cu prilejul amenajării 
gropii de fundaţie. În condiţii de lucru dificile care au împiedicat aplicarea metodologiei clasice de săpătură 
arheologică s-au putut face totuşi următoarele constatări: 

1 ). Existenţa unui strat de cultură medieval datând din secolul al XV-iea. 
2). Existenţa a două complexe închise în conţinutul acesteia (o locuinţă - LI - şi o locuinţă - atelier(?) 

- L2 - ambele distruse în urma unui incendiu devastator (1476 ?) 
3). Identificarea urmelor unui areal ale cărui limite nu au putut fi decât parţial trasate din suprafaţa şi 

conţinutul căruia au fost recuperate fragmente ceramice datând din secolele al XVI-iea şi al XVII-iea. 
4). Identificarea unui număr de 4 gropi menajere (GI - sec. XIX; G2 - sec. XVIII; G3 - sec. XV: G4 -

sec. XV;) 
Locuinţa cercetată din motive obiective, doar în proporţie de circa 1 /5 din întreg, se apropie de 

modelul deja cunoscut pentru aceeaşi perioadă (sec.XV) la Suceava - locuinţă (urbană) de suprafaţă cu 
pivniţă. Locuinţa - atelier (?) nr. 2 conturată parţial şi ca atare, cercetată doar în proporţie de 4/5 din într_eg, 
era de formă neregulat dreptunghiulară (5, 1 O m/3,35 m) cu laturile lungi dispuse pe direcţia NNE-SSV. ln 
mod surprinzător locuinţa - atelier (?) avea numai două gropi ce par de formă circulară tangente colţurilor 
laturii lungi vestice. Umplutura locuinţei - atelier (?) a oferit spre studiere un variat material ceramic 
neîntregibil, destul de multe fragmente de cahle şi chirpici, cuie şi scoabe din fier, oase de animale, două 
monede datând din a doua jumătate a secolului al XV-iea descoperite pe podeaua de lut, o groapă în 
interiorul căreia era aşezat un craniu de bovideu şi un cuptor de mici dimensiuni scobit în peretele estic al 
laturii lungi a complexului. 
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105. ŞEUŞA- "LA CĂRAREA MORII", Corn. CIUGUD, Jud. Alba; Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba 
Iulia, Centrul de Cercetări Pre- şi Protoistorice 

La punctul numit "La cărarea morii" din hotarul satului Şeuşa (comuna Ciugud), săpăturile au avut 
un caracter de salvare, zona fiind afectată de exploatările carierei de bentonită, începute încă din 1986. 
Pentru o primă etapă, a fost abordată latura de N-V a carierei, în care se distingea un strat de cultură cu o 
grosime variabilă, între 0,30-2,50 m. 

S-a aplicat o metodă adecvată unei astfel de cercetări, constând din taluzări parţiale şi secţiuni de 
sondaj. Observaţiile stratigrafice şi materialele scoase la lumină, atestă existenţa în acest punct a unor 
secvenţe cultural-cronologice, începând cu cultura Criş (mai precis o fază timpurie a acestei culturi), urmată 
de locuiri distincte aparţinând epocii bronzului (îndeosebi gropi), Hallstattului, perioadei Latene clasice 
(dacice), suprapuse de o locuire din epoca romană, aparţinând probabil, unei vilae rusticae. Acestei ultime 
locuiri ii sunt asociate şi materiale sporadice din evul mediu timpuriu. Considerăm necesară continuarea 
cercetărilor, pentru a lămuri, pe de o parte întinderea aşezărilor şi locuirilor, iar pe de altă parte intensitatea 
acestora "în interior", în zona staţiunii încă neafectată de exploatarea de bentonită. 

106. ŞIMLEU SILVANIEI, Jud. Sălaj; 

A. "OBSERVATOR" 

I. DESCOPERIRILE PREISTORICE (EPOCA BRONZULUI ŞI HALLSTATT) Ioan Bejinariu, Muzeul 
Judeţean de Istorie şi Arheologie Zalău 

În campania din vara lui 1996 au fost cercetate cinci complexe hallstattiene şi unul ce aparţine epocii 
bronzului. Cu ocazia demontării martorului lat de 0,50 m dintre A1/94 şi S1/95 în dreptul m 107, la 
adâncimea de 0,28-0,36 m în poziţie secundară, au apărut un vas cu pereţii uşor tronconici şi o strachină, 
caracteristice culturii Wiettenberg. În vas au fost descoperite câteva oase incinerate. Credem că este vorba 
despre un mormânt de incineraţie în urnă acoperită cu o strachină, mormânt ce aparţine culturii Wiettenberg 
şi care a fost afectat parţial de arături. Tot cu ocazia demontării martorului a fost dezvelită în întregime 
locuinţa hallstattiană L 1/1994 şi au fost cercetate gropile hallstattiene G61 şi G62. 

Inventarul lor era modest: ceramică fragmentară, oase şi un vârf de săgeată din bronz (în G62). 
A fost prelungită secţiunea magistrală S 1 /1994 pentru a încheia verificarea elementelor de fortificaţie 

din partea de Na platoului. Suprafaţa extinsă a fost de 63 x 2 m, suprafaţă cercetată doar parţial datorită 
timpului nefavorabil. S-a ajuns la steril doar până la metrul 197. O serie de indicii ne fac să credem că între 
m 184-197 (şi probabil mai în jos) a existat o palisadă hallstattiană aferentă şanţului cercetat parţial între m 
210-220. În sectorul presupusei palisade a fost surprinsă o groapă de stâlp şi alte câteva urme de amenajări 
în stâncă (între m 184-186 şi 195,8-197). Tot în acest sector au apărut fragmente mari de chirpici şi foarte 
mult cărbune provenind probabil de la incendierea palisadei. Între m 217-218 a fost descoperită o groapă 
hallstattiană care a fost săpată după umplerea (abandonarea) şanţului hallstattian. În groapă au fost 
descoperite cinci vase întregibile, o râşniţă primitivă, un ac de bronz, oase, cărbune şi bucăţi mari de chirpici. 
Un bogat material preistoric a fost descoperit, din păcate, în poziţie secundară, datorită amenajărilor din 
perioada dacică. Pentru prima dată, au fost descoperite în acest punct materiale ceramice neolitice şi din 
bronzul timpuriu. Au fost descoperite şi o serie de piese preistorice din bronz (fibule, ace, etc.). 

În campania acestui an a fost trasată o altă secţiune (S1 /1996 = 35 x 1,5 m) în zona de S-E a 
aşezării hallstattiene, pentru verificarea elementelor de fortificaţie din acest sector. Din păcate rezultatele au 
fost nule; în acest sector sondat de noi nu au existat lucrări de fortificaţie în perioada hallstattiană. 

li. DESCOPERIRILE DE EPOCĂ DACICĂ (sf. sec. li a. Chr. • încep. sec. li p.Chr.) Horea Pop, 
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca 

Prelungirea magistralei S1/1994 de la m 163,5 la m 226 a finalizat şi investigarea unui val dacic 
masiv, realizat din straturi de pământ şi piatră sfărâmată, bătute, prevăzut pe culme cu o palisadă simplă. 
Valul (situat intre m 159-171) a fost cruţat parţial în roca locală (micaşist), dar pentru sporirea rezistenţei şi a 
dimensiunilor, a fost supraînălţat în maniera amintită. Tot din aceste considerente a fost prevăzut şi un şanţ 
cu o deschidere la gură de 5 m, iar la fundul alveolat de 3 m. Şanţul, situat între m 171-178 ai secţiunii a fost 
secţionat oblic, iar adâncimea sa este de 1,40 m. 

O consistentă cantitate de rocă excavată din şanţ, a fost utilizată la realizarea valului, dar cu restul 
cantităţii s-a înălţat umărul şanţului pentru a-i conferi acestuia adâncimea amintită. 

Alternarea straturilor de pământ cu altele de rocă sfărâmată în umplutura acestui umăr artificial, 
sugerează, cel puţin, două faze de amenajare a şanţului şi implicit a umărului acestuia. 

Valul amintit separă partea mai înaltă a vechii fortificaţii hallstattiene de platourile mai joase, 
închizând o suprafaţă de cca. 4-5 ha. Diferenţa de nivel de pe val până în icul şanţului este acum de 6 m. 

Panta ce urmează umărul şanţului şi care este marcată de prezenţa urmelor fortificaţiei hallstattiene 
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(m 178-197) precede şanţul colmatat al fortificaţiei preistorice. Acesta a fost amenajat în epocă dacică, în 
urma acestei amenajări rezultând o terasă cu lăţimea de 25 m. 

Nu putem preciza cât din lungimea şanţului hallstattian a fost reutilizat în epocă dacică. 
În spaţiul săpat în vara anului 1996 au fost surprinse urme de locuire dacică (o construcţie, probabil 
patrulateră, cu o încăpere centrală foarte probabil circulară sau absidată, un bordei şi două gropi) însă, 
datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, n-au putut fi cercetate integral, rămânând un deziderat pentru 
anul viitor. 

Materialele arheologice recoltate (databile mai ales la sfârşitul sec. li a. Chr - Ip. Chr) constau din 
ceramică dacică lucrată cu mâna şi la roată, cuprinzând toate formele ceramice cunoscute în Latene D în N
V Daciei. Demne de menţionat sunt piesele din fier descoperite: cuţite, seceri, o pafta şi un vârf masiv de 
suliţă. 

Investigarea întregii locuiri din zona sondată în anul 1996, situată deocamdată în afara spaţiului 
fortificat, va aduce informaţii preţioase în legătură cu o posibilă zonă sacră, specifică altor situri 
asemănătoare. 

B. "CENTRU" Ioan Bejinariu, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Zalău; Horea Pop, Institutul de 
Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca 

S-a efectuat o săpătură de salvare în centrul oraşului Şimleu Silvaniei. În această zonă, în care s-au 
construit o serie de blocuri, au mai fost executate săpături de salvare în 1990. Locul este situat pe malul 
drept al râului Crasna, fiind un con de dejecţie creat de aluviunile aduse de ape de pe "Măgura Şimleului". 

Sondajul a fost executat în groapa săpată de constructori pentru amplasarea fundaţiei unui bloc. S-a 
trasat o casetă de 6 x 4 m orientată N-S. S-a constatat că stratul de cultură s-a păstrat doar în zona sudică a 
casetei, în rest fiind distrus de constructori. Au fost surprinse două nivele de epoca bronzului. Nivelul 
inferior (I) de culoare negru închis, conţinând mult cărbune, chirpici şi ceramică fragmentară, are o grosime 
cuprinsă între 15-30 cm. Nivelul superior (li) are o grosime de cca. 10-20 cm, este de culoare cenuşiu 
închisă, conţinând cărbune, chirpici şi ceramică. Nu au fost surprinse complexe în nici unul din cele două 
nivele. Materialul ceramic din nivelul inferior aparţine fazei III a culturii Wiettenberg, iar cel din nivelul 
superior este caracteristic bronzului târziu (grupul Cehăluţ). Tot în nivelul superior a fost descoperit un 
fragment ceramic cu decor excizat de factură Suciu de Sus li şi un tipar din gresie pentru turnat pandantive 
triunghiulare ajurate cu baza dreaptă. 

Chiar dacă sondajul a avut o amploare redusă, importanţa lui rezidă în succesiunea stratigrafică 
surprinsă aici. Deşi fusese afirmată anterior, succesiunea Wiettenberg III - Cehăluţ în zona Depresiunii 
Şimleului, cu acest prilej s-a demonstrat temeiul acestei afirmaţii din punct de vedere stratigrafic. 

În aceeaşi perioadă a fost sondată şi o terasă din partea de N-V a dealului "Cetate" din Şimleu, în 
continuarea săpăturilor începute în acest punct din 1992. Nu au fost descoperite complexe, materialele 
găsite (ceramică Wiettenberg III şi dacică), fiind alunecate în decursul timpului de pe partea superioară a 
dealului unde locuirea, în aceste epoci, a fost consistentă. 

107. ŞTEFĂNEŞTI, Jud. Botoşani; Constantin Asăvoaie, Constantin lconomu, Institutul de Arheologie laşi 

S-au executat, în continuarea campaniilor din anii precedenţi, cercetări arheologice în vatra istorică 
a târgului Ştefăneşti, la S de biserica "Cuvioasa Paraschiva". 

Săpăturile au constat din trei secţiuni, orientate E-V. Cu această ocazie au fost descoperite ultimele 
morminte de pe latura de S a necropolei medievale (sec. XVI-XVII). De asemenea, a fost intersectată o 
groapă având ca ultimă funcţie aceea de depozit de resturi menajere. 

Pe parcursul cercetărilor s-a observat că necropola hallstattiană descoperită în campaniile 
precedente a fost interceptată cu extremitatea ei sudică. 

108. TABLA BUŢII, Jud. Prahova; Dan Căpăţână, Muzeul Militar Naţional; Eugen S. Teodor, MNIR 

Campania a avut ca obiectiv precizarea unor detalii constructive şi clarificarea cronologiei timpurii a 
cetăţii. Dacă primul obiectiv a fost atins mulţumitor, al doilea - mai puţin, lăsând problema deschisă (vezi şi 
rezumatul din 1995). 

A fost cercetată secţiunea S. 7 (24 x 2,5 m), care intersectează turnul de NV. În interiorul turnului au 
fost descoperite patru monede, astfel: a) la-1,10 m un gros de la Gabriel Bethlen, datat 1627; b) la -1,20 m 
un dinar de la Rudolf 11, datat 1585; c) tot la -1,20 m un dinar de la Ferdinand I, datat 1546; d) la -1 ,25 m. 1 /2 
gros de la Sigismund (Polonia), datat 1509. 

Moneda de la Sigismund este cea mai timpurie şi a fost găsită direct pe stâncă. Moneda de la 
Bethlen este din acelaşi deceniu cu două monede descoperite în 1995 şi datează, împreună, reconstrucţia 
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din 1628, atestată de inscripţie. Dinarul de la Rudolf ar putea fi pus în legătură, poate, cu cele două monede 
din deceniul 7 al secolului al XVI-iea, descoperite în 1995, acestea din urmă găsite într-un nivel de 
distrugere; având în vedere starea de conservare a monedelor, care nu mai erau noi când au fost pierdute, 
nu este exclus ca ele să poată fi puse în legătură cu epoca lui Mihai Viteazu. Cât despre dinarul de la 
Ferdinand, acesta nu poate fi pus în legătură cu nici un eveniment constatabil arheologic, şi aparţine 
probabil garnizoanei permanente a cetăţii. Deşi cele patru monede au fost găsite aproape la verticala 
aceluiaşi punct, se exclude posibilitatea să fi fost parte a unui tezaur, nu numai datorită datărilor prea diferite, 
dar şi faptului că secvenţei stratigrafice ii corespunde secvenţa cronologică. 

În ciuda celor patru monede, inventarul arheologic de alt tip este practic nul, iar depunerea de 
pământ cu amestec de materiale de construcţie, dintre stâncă şi dărâmătură oscilează intre O, 1 şi 0,2 m, 
demonstrând, încă o dată, că turnurile nu erau locuite. Pentru adăpostirea garnizoanei erau făcute cabane 
de bârne pe postament de piatră, ale căror urme au fost descoperite şi în 1995, în S. 1 (lângă incinta de V şi, 
posibil, lângă incinta de S). Astfel de urme (grupări de bolovani de mari dimensiuni, scânduri arse, material 
ceramic bogat, inclusiv cahle) s-au descoperit şi în S. 7, o cabană fiind adosată la turn, iar una găsindu-se în 
extremitatea sud-estică a secţiunii, lângă drum. 

În unghiul dintre curtina de V şi turnul de SV - singurul loc din cetate unde spălarea datorată ploilor 
ar fi produs, teoretic, o acumulare de material - a fost practicată suprafaţa neregulată S. 8. A fost dezvelit un 
cuptor de plan aproape rotund, cu diametrele de 2,3 şi 2,4 m. Un al doilea cuptor, cu diametrul de 2,8 m, a 
fost degajat lângă intrarea în turnul de SV. 
Ambele aveau podeaua realizată din cărămizi întregi (30 x 20 x 5 cm), noi, calota cuptoarelor fiind realizată 
din pietre legate cu lut. Ceramica este complet absentă, ceea ce indică utilizarea cuptoarelor pentru coptul 
pâinii. Ambele cuptoare au fost utilizate în faza târzie a cetăţii, fiind suprapuse de dărâmătura groasă a 
zidurilor, suprapunând, la rându-le, alte straturi de distrugere şi reconstrucţie (dar tot fără ceramică). 

Perpendicular pe curtina de Sa fost practicată S. 9 a (20 x 3 m), care nu a mai intersectat 
amenajările din faza târzie întâlnite în S. 1. În schimb, secţiunea a dezvelit un zid din piatră legată cu 
pământ, ridicat pe mijlocul şanţului de apărare, zid care a fost interpretat ca picior de podeţ. Podişca indică 
faptul că drumul nu şi-a schimbat traseul şi ducea la intrarea de sud a cetăţii, din care a fost surprinsă în 
săpătură latura de est. Este vorba despre un zid perpendicular pe curtină, ţesut de aceasta, lung de 2,5 m şi 
lat de 0,55 m, al cărui nivel superior, aparent nederanjat, este cu 0,2 m sub nivelul pragului. Între acest zid şi 
pandantul presupus de la V constructorii cetăţii au săpat o groapă lungă de 2,6 m şi adâncă de 1 m. Având 
în vedere datele de mai sus, presupunem o poartă-pod mobil. 

În prelungirea S. 9 a a fost trasată S. 9 b (12 x 3 m), pe o configuraţie de teren mai puţin explicabilă. 
În partea superioară a secţiunii sunt urme clare de amenajare de locuire, împreună cu un material ceramic 
ceva mai timpuriu, din secolul al XV-iea, probabil din prima jumătate. 
Secţiunea 10 (12 x 2 m) traversează jumătatea de NE a camerei centrale a turnului mare. Interiorul turnului 
s-a demonstrat la fel de sărac. La turn se adosează - şi aici ! - un zid de piatră, legat cu mortar, construit într
o manieră mult mai îngrijită, din blocuri semi-fasonate, puternic ars deasupra unei vetre(?) aflate la NE de 
secţiune. 

S. 11 şi S. 12 au fost practicate perpendicular pe incinta nordică, de o parte şi de alta a drumului, 
descoperindu-se a doua poartă a cetăţii. Sistemul constructiv este altul decât la poarta de S, demonstrând, 
încă o dată, că inamicul nu era aşteptat de la N. De o parte şi de alta s-a săpat o groapă de plan elipsoidal 
(v. planul), cu diametrul mare de 1,4 m, perpendicular pe linia incintei, cu diametrul mic de 1, 1 m şi adâncă 
de 1,2 m. Pe mijloc a fost introdus un trunchi de copac cu diametrul de 0,5 m, pe margini au fost aruncate 
stânci de 50-100 kg., iar intre stânci şi trunchi au fost îndesaţi bolovani. 
Foarte probabil trunchiurile au fost zidite, la partea superioară, în bolta intrării. Distanţa intre axele 
trunchiurilor este de 3,3 m. 

În S. 12, la interiorul incintei, au fost surprinse trei gropi de par, groase de O, 15 m, cu urme de 
material de construcţie, probabil de la un foişor de observare a porţii. În aceeaşi parte a secţiunii au apărut 
materiale ceramice care pot fi atribuite Hallstatt-ului final, împreună cu fragmente ale unor piese de fier. 
Acestea erau conţinute de o groapă de mari dimensiuni, care depăşeşte limitele secţiunii, cât şi adâncimea 
acesteia (una dintre margini se află sub incinta de N). 

109. TALPA POPII, Jud. Cluj; Ioana Hica, Viorica Crişan, M.N.I.T. Cluj Napoca 

Au continuat cercetările arheologice la locul numit "Tabla Popii" aflat intre satul Fundătura şi comuna 
lclod, pe marginea stângă a drumului naţional DN 1 C, Cluj-Napoca - Gherla. Continuând numerotarea 
lucrărilor din anii precedenţi s-a trasat secţiunea S5 situată la nord de cea anterioară din 1995, cu 
dimensiunile de 12 x 4 m, pe direcţia V-E. Latura scurtă de 4 m cade perpendicular pe ductul şoselei Cluj -
Gherla. 

Stratigrafia 
Sub stratul de humus, până la adâncimea de 0,50 ms-a găsit un nivel de pământ puternic 
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pigmentat, cu arsură, gresie şi ceramică hallstattiană. De la 0,50 m în adâncime până la 1,30 m au apărut 
fragmente ceramice şi obiecte mărunte aparţinând cronologic epocii târzii a bronzului. În acest nivel s-a 
descoperit un bordei care coboară până la 2, 15 m şi două gropi menajere cu adâncimea de 1,40 - 1,50 m. 
Continuându-se excavarea secţiunii S5 sub stratul din epoca romană, apare nivelul de pământ steril. Din 
nivelul hallstattian s-au remarcat trei platforme de chirpic, bucăţi de arsură de mari dimensiuni, oase de 
animale şi ceramică neagră sau brună, ornamentată cu caneluri. La adâncimea de 0,65 m s-a descoperit un 
mormânt de inhumaţie aparţinând unui adult, deranjat şi incomplet care din lipsă de inventar n-a putut fi 
încadrat cronologic, mai ales că străpunge nivelul hallstatian şi cel din epoca bronzului. Izolat, s-a găsit o 
fibulă romană de bronz şi două fragmente ceramice lucrate la roată din aceeaşi epocă. Aşezarea va fi 
cercetată şi în anii următori în funcţie de fondurile alocate în acest scop. 

110. TĂRGOVIŞTE - SEDIUL BĂNCII DE DEZVOLTARE, Jud. Dâmboviţa; Petru Diaconescu, Complexul 
Naţional Muzeal "Curtea Domnească" Târgovişte 

Amplasamentul, până în anul 1988 a fost ocupat de "Hanul Pitiş", după această dată fiind demolat 
ca şi restul construcţiilor ce aparţineau "Târgului din lăuntru", ridicate, majoritatea, în secolele XVIII-XX. De 
remarcat că din nivelele de locuire iniţiale au fost surprinse în secţiuni, mai multe gropi menajere (S.I-IV), o 
construcţie din lemn adâncită cu 0,80 m faţă de nivelul de calcare (în S.I11) şi o alta din lemn, de suprafaţă, 
incendiată probabil la 1659 (monedă austriacă 1651) din prima jumătate a secolului XVII. Anterior mijlocului 
sec. XIX, zona cercetată nu a fost locuită permanent. Singurele prezenţe depistate sunt trei construcţii din 
lemn de mici dimensiuni, dintre care, două de suprafaţă (L 1, L3) şi a treia semiingropată. Dintre ele, L2 şi L3 
aparţin miji. sec. XVII, iar L 1 le este anterioară cu un secol. De formă aproximativ pătrată, cu latura de cca. 3 
mau pereţi din lemn susţinut de pari cu diametrul de cca. 8-10 cm (vezi L3). Materialul, în majoritate 
ceramică, este destul de sărac cu excepţia lui L 1 de unde s-au recuperat vase de uz comun cu decor 
specific sec. XVI. Perimetrul respectiv, în secolele XVI-XVIII, nu a fost locuit permanent (caracter 
gospodăresc) aici fiind probabil, grădinile şi livezile menţionate în documentele de epocă. Curăţarea 
terenului de resturile rezultate din demolare a scos la iveală o clădire în "L" cu latura lungă pe strada Diţescu 
Stan (34 m) şi cea scurtă la strada Stelea (17,4 m), construită în două etape: 

1. Construcţia iniţială de formă aproape pătrată 12,30 x 1 O m, era formată dintr-un beci cu gârliciul 
orientat spre nord (pe spatele clădirii) şi o cameră la nivelul solului de 4,5 x 3,7 m. Beciul ridicat din cărămidă 
de 28 x 14 x 4 cm, prezintă ziduri groase de 0,90 m (cu excepţia gârliciului unde au 0,62 m). Înălţimea 
păstrată variază intre 2,90 - 3,30 m, zidurile neavând fundaţie, ci numai un pat de mortar gros de O, 7 - O, 1 O 
m. Este compus din două încăperi: prima de 6, 70 x 4,80 m şi a doua din care se deschide gârliciul de 6, 70 x 
3, 15 m. Între ele golul uşii (1,90 m) cu arc la partea superioară. Ambele încăperi au acelaşi sistem de bolţire 
"în butoi" specific construcţiilor civile din a doua jumătate a secolului al XVIII-iea. Beciul prezintă două guri 
de aerisire spre Strada Diţescu Stan şi una spre Str. Stelea. În pereţi erau practicate ocniţe la 1 m de podea 
dispuse două pe latura de nord şi două pe latura de sud. Pardoseala este nouă, din cărămidă de 24 x 11 x 6 
cm, aşezată la reparaţiile din 1913. Gârliciul, orientat spre nord (în curtea interioară) cu laturile de 6,50 x 
2,20 (la interior) prezintă o pantă, jumătate din planuri înclinate şi jumătate din trepte (refacerea din 1913, 
necesitată de noua berărie, distruge scara iniţială). La intrare se observă pornirile bolţii şi lăcaşul pentru 
boiandrugul uşii de acces la beci. Şi gârliciul dispune de două nişe plasate simetric la jumătatea lungimii 
sale. Între camera de la nivelul solului şi gârlici există un spaţiu lat de 0,70 m ce reprezenta casa scării de 
acces spre camerele de deasupra beciurilor. Stabilirea negustorilor şi meseriaşilor proveniţi din "Târgul din 
afară" în "Târgul din lăuntru", va produce o adevărată "febră" a construcţiilor în zonă ridicându-se numeroase 
prăvălii, ateliere, hanuri (numai 120 în 1845). De aici înainte va fi menţionat în documente "Hanul Filip". Se 
ridică două noi corpuri de clădire: una în prelungirea celei vechi pe strada Diţescu Stan de 21,5 m şi alta 
alăturat la 3,60 m pe strada Stelea, ambele orientate Nord-Sud. Construită pe fundaţii de piatră adânci de 
0,30 - 0,70 m cu ziduri de piatră şi cărămidă parţial în casete mici (specifice sec. XIX). construcţia prezintă 
parţial beciuri (trei) parter şi etaj. În acest moment se modifică şi corpul iniţial căruia i se adaugă etajul. Din 
observaţiile făcute înainte de demolarea clădirii am observat că zidăria etajului foloseşte cărămidă cu 
aceleaşi dimensiuni (26 x 13 x 4,5) ca şi restul construcţiei de la 1845. 

Tot la această dată se schimbă şi soluţia de acoperire a vechiului beci, renunţându-se la bolţi, ce 
sunt sparte, locul lor fiind luat de un planşeu din lemn susţinut pe grinzi de stejar pătrate (latura 22 cm) 
asemănătoare cu cele de la beciul din imediata apropiere nordică. A reieşit că cea mai veche construcţie din 
materiale durabile este "Hanul Pitiş", ridicată de biv vei serdarul Dumitrache Papazoglu (bunicul colonelului 
Papazoglu) înainte de 1787, pe un teren pe care-l cumpărase de la căminarul "Jartoglu". După 1844 este 
transformat în han de către noul proprietar Filip, cel extinde. Până în prezent, este singurul cercetat complet, 
arheologic şi arhitectonic reprezentând cele două faze importante ale târgului sus amintit, cea medievală şi 
cea modernă. 

Coroborate cu cele mai vechi, cercetările actuale considerăm că rezolvă problema controversată-a 
amplasamentului "Târgului de jos" care până la jum. sec. XVIII s-a axat de-a lungul Căii domneşti spre Sud 
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de Curtea Domnească, târgul în această zonă fiind o creaţie târzie (Târgul din lăuntru). 

111. TĂŞAD, Jud. Bihor; 

I. NEOLITIC. Sever Dumitraşcu, Marinel Roşu, Universitatea din Oradea; Speranţa Pop, Muzeul 
Judeţean Satu Mare 

S-a săpat o casetă în partea de vest a secţiunii magistrale pentru a se controla zona din preajma 
"atelierului de piese din obsidian", unde s-au conturat trei nivele de depuneri arheologice: a) ceramică 
neolitică de factură Griş - Starcevo (?); b) ceramică neo-eneolitică de tipul cu torţi unghiulare aparţinând 
grupului Bucovăţ - Suplacu de Barcău şi c) un strat de depuneri Coţofeni - Sac din perioada de tranziţie (N -
B). 

li. HALLSTATT A1. Sever Dumitraşcu, Florica Cheragi, Universitatea din Oradea. 
În continuare a fost cercetată zona presupusă a centrului de modelat ceramică(?), săpându-se două 

secţiuni perpendiculare pe secţiunea magistrală, în continuarea celor săpate în anul 1995. Depunerile 
antropogene (0,80 m) indică existenţa unei alveolări în topografia platoului pe dealul "Cetăţeaua". Au fost 
descoperite: fragmente ceramice HaA 1: ceramică cu două feţe (neagră în exterior şi cărămizie în interior), 
rebuturi de la cuptoarele de ars vase chihlimbar şi grafit cu urme evidente de folosire la lustruirea vaselor. Se 
remarcă un al doilea complex de cult? constând din depunerea într-o groapă în jurul unei urne centrale, a 
altor şase vase mari (printre care şi o strachină mare cu buza faţetată şi un bol cu picior), două căni cu toarte 
supraînălţate, un prâsnel (fusaiolă) şi a unor fragmente ceramice de la alte vase. 

111."INCINTA SACRĂ" A AŞEZĂRII DACICE. Sever Dumitraşcu, Nicolae Sărac, Universitatea din 
Oradea. 

În continuarea săpăturilor din anul 1995 s-a săpat o singură casetă, situată la vest şi perpendiculară 
pe secţiunea magistrală (din cauza terenului acoperit cu ferigă şi bascheţi). Au fost descoperite - distrusă de 
o mare groapă a cercetărilor de comori şi parţial de fosta carieră de piatră - rămăşiţele unor construcţii din 
lemn, cu peretii lutuiţi, în care s-a descoperit ceramica dacică (cu mâna şi la roată) şi câteva fragmente de la 
un echipament de luptător (un fragment de sabie?, un fragment de vârf de lance?, un fragment ce pare a 
indica un umbo ?). Construcţia se află în imediata apropiere a celei descoperite în anii anteriori şi 
continuarea săpăturilor - de salvare - credem că vor conduce în final la descoperirea unui complex relativ 
nedistrus total de gropile căutătorilor de comori, pentru elucidarea sensului separării, printr-un val şi un şanţ, 
a acestei "incinte sacre" de restul aşezării dacice de pe platoul dealului "Cetăţeaua" de la Tăşad. 

112. TĂŞNAD - "SERE", Jud. Satu Mare; Neţa lercoşan, Muzeul Judeţean Satu Mare 

În campania din 1996 am urmărit delimitarea perimetrului aşezării în zonele de sud, nord şi parţial 
vest, precum şi salvarea a două complexe ce se găseau în afara aşezării. Au fost practicate trei secţiuni şi 
două casete. S.Vl/1996 cu dimensiunile de 15 x 1,5 m, orientată E-V, în continuarea S.I11/1995 (cu un perete 
martor de 50 cm) a avut drept scop delimitarea spre vest a aşezării. Stratigrafia identică cu cea din S.11I: 30 
cm - strat vegetal, o depunere de 30-35 cm sol de mlaştină de culoare negru-albăstrui, stratul de cultură 
neolitic cu o grosime variabilă (20-40 cm), nivelul antic de călcare iar la - 110 cm apare solul viu, argilă 
galben-roşcată. În S. VI a fost găsită o singură groapă (G.2/1996) între m 9,6 şi 11,2, care a fost săpată 
exhaustiv. Avea formă ovală, era de mici dimensiuni şi se adâncea la - 145 cm (-35 cm în solul viu). 

Conţinutul era identic cu cel al stratului de cultură. Destinaţia: groapă menajeră. S.Vll de 10 x 1 m 
orientată N-S a fost trasată în extremitatea nordică a sitului, în spatele serelor. Aceasta nu a pus în evidenţă 
existenţa stratului de cultură sau complexe, ca de altfel şi S.Vlll, de aceleaşi dimensiuni şi orientare, din 
zona sudică, la 10 m de capătul estic al S. V /1995. 

A fost dezvelită şi G3, ce se afla la 30 m E de capătul nordic al S.Vll. în malul pârâului Cehal, care 
meandrează în cest sector, printr-o casetă (C I) de 3 x 2 m, precum şi o vatră (V.1 ), ovală de 90 x 70 cm ce 
se găsea la 20 m E de G.3 în malul stâng al aceluiaşi pârâu. Materialul arheologic, în special ceramic, 
păstrat fragmentar din S.VI şi G.3. Este decorat cu ciupituri, impresiuni cu unghia linii incizate şi barbotină, 
precum şi ornamente plastice: brâuri, proeminenţe şi butoni. În G.3 a fost găsită şi o statuetă prismatică 
întreagă. (7 cm înălţime). Nu a fost găsit nici un fragment pictat. Datarea sitului: neolitic timpuriu, cultura 
Criş-Starcevo, faza III B. 
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113. TÂRGŞORUL VECHI, Jud. Prahova; Responsabil ştiinţific Gheorghe Diaconu 

I. NECROPOLA SEC. III - IV. Gheorghe Alexandru Niculescu, I.A.B. 
Cercetările din această campanie au fost întreprinse de către un colectiv îndrumat de dr. Gheorghe 

· Diaconu, alcătuit din Dan Lichiardopol (Muzeul de Istorie Ploieşti) şi Gheorghe Alexandru Niculescu (I.A.B.). 
La lucrări a participat şi Florin Petrescu, absolvent al Facultăţii de Istorie din Bucureşti, precum şi un grup de 
8 studenţi din anul I al aceleaşi facultăţi. 

A fost cercetată extremitatea de N-V a necropolei datată în sec. III-IV, în secţiunea SIBI, 
descoperindu-se mormintele 460 (incineraţie) şi 461 (inhumaţie). În aceeaşi secţiune au fost cercetate 
nivelurile de locuire medievale târzii (pavaj din piatră de râu, gropi, fragmente ceramice, fragmente ale unor 
piese din fier, oase de animale) şi nivelul roman (fragmente ceramice). 

li. BISERICA ALBĂ. Nina Grigore, Muzeul Judeţean Prahova, Ploieşti 
În anul 1996 s-au continuat investigaţiile arheologice în sectorul A "Biserica Albă", în zona exterioară 

altarului. S-a trasat secţiunea S12 pe o lungime de 12 m. Din observaţiile făcute se identifică două 
orizonturi masive de înhumări. Cel mai vechi se fundează în pământul galben-castaniu, antrenând 
fragmente ceramice din sec. IV şi sec. XIV-XV. Al doilea orizont de înhumări suprapune pe primul orizont 
creştin orientat est-vest. Pe tot traseul secţiunii s-au descoperit 26 morminte şi foarte multe reînhumări din 
sec. XVII-XVIII. În ceea ce priveşte raportul stratigrafic dintre fundaţia actualei biserici (ruină) prinsă în 
secţiune şi cele două orizonturi de înhumări, reiese că fundaţia bisericii cu adâncimea de un metru de la 
nivelul de călcare străbate cele două rânduri de înmormântări. Întrucât actuala biserică este datată circa 
1570 (Ionaşcu) reiese că cele două orizonturi de înhumări sunt anterioare datei de 1570. În primul orizont de 
înhumări s-au descoperit în carourile 5-6 în groapa lui M 26 la -1,25, fragmente ceramice Sântana, o 
cărămidă romană şi ceramică feudală sec. XV. Apariţia unei locuinţe din sec. IV, la limita estică a secţiunii în 
caroul 6, necesită extinderea investigaţiei. 

Din punct de vedere stratigrafic se pot observa următoarele: 
nivel vegetal 
nivel de demantelare 
nivel de călcare 
reînhumări sec. XVII - XVIII 
biserica din sec. XVI 
înhumările orizontul 1 şi 2 (sec. XVI-XV) 
locuinţe sec. IV. 

114. TÂRGU JIU "POLATA", Jud. Gorj; Venera Rădulescu, M.N.I.R. 

Au fost continuate cercetările ansamblului medieval de locuinţe ce se află pe malul stâng al Suşiţei, 
la cca. 4 km N-V, în linie dreaptă, de municipiul Târgu Jiu. 

Amplasarea pe teren, tehnica, materialele folosite (bolovani şi cărămizi legate cu mortar) precum şi 
dimensiunile mari ale construcţiilor oferă aşezării un caracter special, legat de mediul urban. 

Săpăturile s-au efectuat în sectorul I, situat în zona de Na "Câmpului lui Pătru". S-au făcut 
observaţii referitoare la sistemul de ridicare a zidurilor perimetrice aparţinând locuinţei "A" (14,30 x 7,70 m). 
Secţiunile şi casetele din interiorul beciului precum şi cele din exteriorul său, au verificat strati!Jrafia şi 
cronologia constatată în campaniile precedente. Nu s-au surprins faze diferite de construcţie. ln ceea ce 
priveşte compartimentarea locuinţei, lansăm ipoteza existenţei unui culoar central, orientat N-S, în cazul în 
care intrarea se făcea pe latura de S. În mod firesc, încăperile erau amplasate astfel, de o parte şi de alta a 
coridorului. Acelaşi lucru era posibil şi în cazul existenţei culoarului pe axa longitudinală a locuinţei. În cazul 
când intrarea se făcea pe latura de E. Numărul şi locul unde au fost surprinse instalaţiile de încălzire 
prăbuşite în pivniţă, susţin ideea existenţei a cel puţin patru încăperi spaţioase. 

Investigaţiile arheologice din anul 1996 şi-au propus, de asemenea, verificarea întinderii aşezării în 
zona de N, limitele acesteia neputând fi deocamdată stabilite, din cauza terenurilor agricole şi a aşezării 
moderne. 

Inventarul arheologic constă din fragmente ceramice provenind de la oale borcan, oale cu toartă, 
farfurii cu fund inelar, decorate în tehnica grafitto şi smălţuite policrom, cahle - placă cu faţa plină şi cahle cu 
corp tronconic şi gura pătrată, precum şi piese de metal folosite la construcţie sau obiecte de uz 
gospodăresc. O mare cantitate de oase de animale a fost surprinsă în zona vetrelor prăbuşite. 

Cărămizile sunt de o mare varietate, din punct de vedere al dimensiunilor, în funcţie de utilizarea lor 
fie la construirea zidurilor, fie la realizarea sobelor şi vetrelor. S-a constatat din nou refolosirea materialului 
de construcţie roman. Un fragment de cărămidă ştampilată poartă inscripţia C(ohors) IV C(ypria). 

Stratigrafia secţiunilor precum şi tipologia pieselor confirmă perioada de funcţionalitate a locuinţetor 
între sfârşitul sec. XIV sau începutul sec. XV şi până în cea de-a doua jumătate a sec. XVI. 

65 
https://biblioteca-digitala.ro



Pentru investigarea întregului complex medieval de la Polata este necesară continuarea săpăturilor 
arheologice în sectoarele li şi III. De asemenea se impune scoaterea sitului din perimetrul agricol precum şi 
consolidarea zidurilor construcţiilor amintite, dată fiind importanţa lor pentru cunoaşterea arhitecturii laice 
medievale româneşti. 

115. TÂRGU-FRUMOS, Jud. laşi; Nicolae Ursulescu şi studenţii Vasile Cotiugă şi Ovidiu Cotoi, 
Universitatea "Al.I Cuza" laşi, Facultatea de Istorie; Dumitru Boghian, Universitatea "Ştefan cel Mare" 
Suceava 

În punctul "Baza Pătule" a continuat cercetarea marii aşezări precucuteniene, în sectoarele A şi D. 
În sectorul A, în zona sudică, au fost cercetate, în cea mai mare parte, liniile de casete 16-17/A-G 

(fiecare de câte 9 m.p.). A fost de asemenea terminată cercetarea gropii nr. 12, începută în campania 
anterioară. S-a putut urmări, în continuare, traseul micului şanţ de delimitare a aşezării din prima etapă de 
locuire, care se îndreaptă clar spre N-E, astfel că traseul complet, în sectorul A, va putea fi stabilit doar prin 
săparea unor linii de casete (13, 14, 15 etc.). Nivelul său de săpare e pe la 0,90 - 1 m adâncime faţă de 
suprafaţa actuală. Un profil complet al acestui şanţ, a fost bine surprins pe 

peretele estic al casetei D17. Au fost surprinse 4 gropi noi (nr. 19-22), de mici dimensiuni. Cea mai 
importantă, din punct de vedere stratigrafic, este groapa nr. 22, tăiată de şanţul de delimitare, aparţinând 
deci celei mai timpurii etape de locuire. 

De asemenea, groapa nr. 19, din nivelul al II-iea, a tăiat parţial groapa nr. 20, săpată în primul nivel. 
În campania viitoare, va fi terminată cercetarea casetelor E-G 16-17. 

În sectorul D a fost continuată dezvelirea locuinţei nr. 8, prin deschiderea unor noi casete spre N. 
Locuinţa prezintă o platformă groasă şi un material abundent. Datorită dimensiunilor considerabile, 
cercetarea ei va fi încheiată în campania viitoare. 

116. TG. TROTUŞ, Jud. Bacău; Alexandru Artimon, Muzeul Judeţean Bacău 

S-a urmărit cercetarea zonelor de vest şi sud ale oraşului. În acest scop s-a trasat o secţiune în 
lungime de 80 m şi lăţime de 1,50 m, în zona de vest a oraşului, orientată nord-sud şi paralelă cu secţiunea 
XXXII, la o distanţă de 20 m. Nu s-au găsit urme de locuire umană din vatra veche a oraşului. 

Pe viitor, se impune o cercetare metodică a zonei până la S.XXXIII, unde au fost surprinse bogate 
urme de locuire (locuinţe, cuptoare, gropi menajere), pentru a delimita latura de vest a aşezării. 

În zona de sud a aşezării medievale s-a trasat S.XXXVIII, orientată nord-sud şi paralelă cu secţiunea 
XXXVI (cercetată în 1995), pentru depistarea unor noi complexe de locuire şi materiale arheologice, în 
special ceramică cenuşie fină şi roşie, de factură germană, din secolul al XIV. 

Au fost identificate locuinţele 40, 41 şi 42 şi două gropi menajere. 
Evidenţiem găsirea unei gropi menajere cu diametrul de 1,50 m, care se adâncea în pământ până la 

1, 16 m faţă de nivelul actual de călcare. Din umplutura gropii s-au recoltat numeroase fragmente ceramice 
provenind de la oale-borcan, căni, castroane, capace lucrate la roată rapidă. Ele aparţin atât ceramicii 
zgrunţuroase, cât şi ceramicii fine caracteristice secolelor XIV-XV. 

În carourile 3-7 s-a depistat locuinţa 40 (sec. XV-XVI), distrusă de amenajările ulterioare. În interiorul 
ei s-a delimitat o groapă cu diametrul de 1,70 X 1,50 m, ce conţinea puţine fragmente ceramice din sec. XV
XVI. Locuinţa a fost părăsită intenţionat de proprietarul ei, în sec. al XVI-iea. 

În carourile 4-5 s-a descoperit o groapă menajeră din secolele XVI-XVII, de formă circulară, cu 
diametrul de 1,00 m şi care se adâncea în pământ până la 1, 1 Om. 

În L.41 cu dimensiunile de 4,00 x 3,50 m, şi podeaua, la adâncimea de O, 70 m faţă de nivelul actual 
de călcare, s-au găsit numeroase oase de animale şi rare fragmente ceramice, din sec. XVI-XVII. 

L.42 a apărut în carourile 14-17. Avea dimensiunile de 3,50-3,25 m şi podeaua ei se afla la 1, 1 O m 
adâncime faţă de nivelul actual de călcare. Din locuinţă s-au recoltat fragmente de chirpic, oase de animale 
şi fragmente ceramice din sec. XIV-XV. Este una din locuinţele vechi ale oraşului, distrusă în urma unui 
puternic incendiu. 

În concluzie, cercetările arheologice din această campanie au furnizat date privind existenţa în zona 
de sud a unor locuinţe din sec. XIV-XV. Au fost descoperite obiecte de factură autohtonă şi străină şi s-a 
delimitat vatra veche a oraşului, în zona de sud a lui. 

117. TIBISCUM (CARANSEBEŞ), Jud. Caraş-Severin; Responsabil ştiinţific: Doina Benea, Universitatea 
de Vest Timişoara 

Au fost cercetate mai multe obiective: 
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I. CASTRU MARE • PRINCIPIA, Doina 8enea, Universitatea de Vest Timişoara 
Au fost continuate cercetările iniţiate la vest de principia unde a fost trasată pe direcţia nord-sud, o 

secţiune cu dimensiunile d 12 x 2 m. Cu această ocazie, a fost surprinsă stratigrafia fiind secţionată via 
decumana, la care au fost identificate 3 faze de refacere (ultimele două aparţinând castrului mare). 

Totodată, la nivelul castrului III (de pământ) contemporan cu castrul mic din piatră - au fost 
descoperite la nord de via decumană - faza I unnele unei barăci din bârne de lemn, cu podea de mortar 
(baraca a fost dezvelită pe o lungime de 6,25 m (apare la adâncimea de 1,80 - 1,85 m). După incendierea ei, 
a avut loc nivelarea şi amenajarea castrului mare printr-o lentilă de pietriş şi apoi de lut galben. Primul nivel 
al castrului mare apare la 1,30 - 1,35 m cu o baracă tot din lemn, distrusă prin incendiu, după nivelare la 
adâncimea de 0,55 - 1,00 m apare cel de-al doilea nivel de amenajare a castrului mare. 

li. VIA DECUMANA, Doina 8ernea, Universitatea de Vest Timişoara 
Are o lăţime de 7 m, rigolele ei sunt astupate. La sud de via decumana nu au fost descoperite urme 

de construcţii. 

III. VICUS-UL MILITAR, Doina 8ernea, Universitatea de Vest Timişoara 
Au fost continuate cercetările la clădirea XII unde cercetările au fost extinse spre nord cu o casetă 

de 12 x 5 m. Astfel s-a conturat latura de nord a unui edificiu, fiind surprins parţial colţul de nord-est. În 
ultima fază de existenţă a edificiului (la 1,00 m adâncime) au apărut urmele unui edificiu de mari dimensiuni 
încălzit cu două praefurnia, având o suspensură formată din circa 7-9 rânduri de cărămizi pătrate (20 x 20 
cm) aşezate pe cărămizi pătrate de mari dimensiuni. 

În timpul cercetărilor a putut fi observată stratigrafia şi s-a stabilit existenţa a patru nivele de locuire 
din care două de lemn, fără o foarte clară departajare cronologică în sec. li - sfârşitul sec. III. Destinaţia 
edificiului nu apare încă clară, pare a aparţine unui complex de băi. Sub aspectul materialului arheologic 
rezultat a fost descoperită ceramică romană, monede, opaiţe etc. 

Cercetările efectuate au permis de asemenea conservarea porţiunilor din edificiul dezvelit. 

IV. SECTOR - ORAŞUL ROMAN, Adrian Ardeţ, Lucia Carmen Ardeţ, Muzeul judeţean de 
Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş 

Obiectivul principal al acestei campanii l-a constituit terminarea săpăturilor în zona de sud a Clădirii 
8 (fig. 1 ), unde am reluat cercetările începute în anul 1995 în casetele A şi 81 şi am deschis casetele 82 şi 
C2, urmând ca în acest an să finalizăm întreaga clădire aflată în zona urbană a anticului Tibiscum. 

Caseta A: 
În această zonă s-a mers până la -2,50 m, surprinzându-se două nivele de locuire, dintre care unul 

reprezintă pe cel de construcţie, iar celălalt pe cel de refacere. 
Primul nivel de construcţie, apare la cca. -1,80 m fiind datat la începutul sec. 111, când clădirea este 

ridicată în piatră; este reprezentat de un strat gros de cca. 25 cm de pământ cu mortar şi cărămizi. 
Al doilea nivel aparţine unei faze mai târzii; apare la cca. -0,50 m şi constă dintr-un strat de 

amenajare în care sunt prezente numeroase fragmente ceramice, cărămizi şi mortar alături de foarte multe 
fragmente de var şi tencuială de la refacerea construcţiei. Peste acest strat constatăm prezenţa unei pelicule 
de pietriş şi nisip, de cca. 25 cm, ce reprezintă stratul de amenajare al porticului din faţa clădirii cercetate de 
noi. În acest strat am putut descoperi, cu ocazia săpăturilor din anul 1995, o monedă datată la începutul sec. 
IV p. Chr., foarte deteriorată. 

Caseta B: 
Încăperile 81 şi 82. Încăperea 81: a fost terminată cercetarea începută în anul precedent. Încăperea 

82: am deschis o nouă suprafaţă cu dimensiunile 6 x 6 m. 
Am surprins cinci nivele de locuire pe o adâncime de 2,50 m, mergându-se până la pământul viu. 
Primul nivel situat la o adâncime de -2,00 - -2,25 m constă dintr-o podea de opus signium amenajată 

pentru a fi folosită la instalaţia de hypocaust. Este pentru prima dată când descoperim în primul nivel o astfel 
de amenajare care suprapune un strat de cca. 1 O cm de arsură, peste pământul viu, format din nisip şi 
pietriş. În acest nivel au fost descoperite foarte multe fragmente ceramice, dintre care, o buză de amforă (fig. 
2/A) care face parte din tipul Dressel 6, datată la începutul sec. li şi o monedă emisă în timpul împăratului 
Traian care are pe revers podul de la Drobeta, fiind emisă în anul 105 p. Chr. Alături de aceste piese mai 
poate fi menţionată şi o cărămidă fragmentară care are cartuşul unei inscripţii în care se poate observa litera 
M şi care reprezintă, se pare, ştampila bine cunoscută la Tibiscum a producătorului MASY. 

Al doilea nivel este mult mai consistent şi constă dintr-un strat de cca. 20 cm de arsură şi cărămidă 
de la pereţii prăbuşiţi alături de chirpic. Acest nivel se află la cca. -1,80 m şi suprapune un strat de 
amenajare peste primul nivel de locuire. Menţionăm că anul acesta în nivelul al doilea nu am surprins urme 
de locuinţe, ci numai dărâmături provenite de la acestea. 

Materialul ceramic este foarte abundent în acest nivel, iar dintre piesele mai deosebite se poate 
menţiona şi o monedă datată în 138 p. Chr. 
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Cel de-al treilea nivel constă dintr-un strat de amenajare, surprins la cca. 1,00 - 1,20 m adâncime, în 
care s-a constatat prezenţa gropilor săpate pentru fundaţiile construcţiei. Nivelul se compune dintr-un strat 
de pietriş şi nisip cu urme de mortar şi var. 

Nivelul al 4-lea suprapune stratul de amenajare şi reprezintă podeaua locuinţei din lut gălbui pe care 
au fost descoperite numeroase fragmente ceramice, obiecte din fier şi foarte multe ţigle căzute probabil de la 
acoperiş. Pe acest nivel am descoperit două monede de la Filip Arabul, iar pe zidul de incintă al clădirii, în 
timpul curăţirii acestuia a fost descoperită o monedă din vremea lui Gallienus. Peste acest nivel constatăm 
un strat de amenajare de cca. 1 O cm până la nivelul la care a mai rămas piatra de la ziduri. 

Ultimul nivel suprapune acest strat şi constă dintr-o peliculă foarte subţire de lut, ce reprezintă ultima 
lutuire a acestei încăperi, fiind situată sub stratul vegetal. Materialul arheologic este foarte sărăcăcios din 
pricina răscolirii şi a existenţei a numeroase tufişuri care acoperă clădirea antică. Am reuşit în acest an să 
descoperim câteva fragmente ceramice, dintre care două funduri de vase (fig. 2/8, C.), unul cenuşiu şi 
grosier (fig. 2/C) şi celălalt format dintr-o pastă grosieră ci foarte multă pleavă, fiind brun negricios. 

Caseta C 2: 
S-a cercetat suprafaţa de 6 x 3 m, până la adâncimea de 0,50 m. 
Rezultatele săpăturilor arheologice efectuate în anul 1996, vin să confirme observaţiile noastre din 

anii precedenţi; anul acesta s-a descoperit în primul nivel şi o amenajare pentru instalaţia de încălzit. 
Această descoperire este foarte importantă deoarece coboară datarea primelor construcţii la Tibiscum în 
timpul lui Traian (oraşul roman). Cercetările viitoare ne vor elucida asupra acestui aspect prin extinderea lor 
în spaţiul de aici. 

118. TIMIŞOARA- FREIDORF, Jud. Timiş; Mircea Mare, Nicoleta Toma, Muzeul Banatului Timişoara 

Au fost reluate cercetările arheologice în şantierul de la marginea de E a cartierului Freidorf, ce 
aparţine municipiului Timişoara. 

Lucrările pe acest şantier au debutat în 1984, fiind dezvelite, pe parcursul următorilor ani, prin 
secţiuni paralele, un prim 

nivel de locuire ce aparţine culturii Baden (eneolitic), bulversat în mare parte de o aşezare daco
romană de sec. li-IV p. Chr, cât şi de o necropolă de sec. V p. Chr. 

În anul 1996 a fost practicată o secţiune, notată S1 /1996, de 1 O x 1,5 m. Adâncimea medie în 
secţiune, la care apare solul viu, este de 0,70 m. 

Atât în plan cât şi pe ambele profile ale secţiunii au apărut urmele unor complexe arheologice: astfel, 
pe peretele de V între metrii 0,50 şi 1,60, iar pe peretele de E între metrii 4 şi 4,90. 

Pentru a delimita mai clar aceste complexe, au fost deschise două casete (C1 şi C2) şi anume: C1 
(dimensiunile 1,50 x 1,20 m) pe peretele de E şi C2 (dimensiuni 2 x 1,20 m) pe peretele de V. 

În plan, între cele două complexe (de pe peretele de V respectiv E), apare o legătură sub forma unui 
şanţ cu o lăţime cuprinsă între 0,30 - 0,60 m şi o adâncime de la 0,5 la 0,30, faţă de nivelul antic de călcare. 

În caseta C1 s-au găsit câteva fragmente ceramice de sec. III-IV. 
După demolarea peretelui martor de la C1, s-a putut stabili conturul exact al gropii care apare parţial 

în S1. Aceasta are o formă ovală, cu dimensiunile de 1 x 0,65 m. Din umplutura gropii (notată G.1) au 
rezultat câteva fragmente ceramice de sec. III-IV. Adâncimea gropii coboară până la 0,85 m faţă de nivelul 
actual de călcare. 

În caseta C2 s-a constatat prezenţa, în continuare, a şanţului din S.1, care se lărgeşte şi adânceşte 
până la 0,94 m faţă de nivelul actual de călcare. 

Şanţul se continuă pe o lungime neprecizată, lucru vizibil pe peretele de V al casetei C.2, în 
săpătură fiind surprins doar pe o lungime de 4,50 m. La şpăcluire, în şanţul menţionat, au fost descoperite 
câteva fragmente ceramice de sec. III-IV p. Chr. 
Lipsa unor complexe arheologice tipice pentru o aşezare (locuinţe, gropi de provizii, gropi menajere), duce la 
concluzia că secţiunea S.1/1996 se află spre marginea aşezării de sec. III-IV, fapt vizibil şi prin configuraţia 
terenului, în uşoară pantă, la marginea grindului pe care se află aşezarea. 

Un alt argument în sprijinul acestei concluzii este şi faptul că secţiunea S.1 /1996 se află la 7 m de 
cuptorul de olar descoperit în 1993, care făcea parte din instalaţiile gospodăreşti aflate, de regulă, în 
marginea aşezărilor umane. 

Şanţul descoperit în S.1 /1996 poate să fi fost folosit pentru drenajul apei pluviale s-au a unor ape 
reziduale. 

În 1997 se vor continua lucrările în zona aflată la marginea platoului pe care se află aşezarea de 
sec. III-IV. 
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119. TRAIAN, Com. Săbăoani, Jud. Neamţ; Domniţa Hordilă, Muzeul de Istorie Roman 

Cercetările arheologice s-au desfăşurat, ca şi în anii anteriori, la punctul "Izvoare" şi au vizat 
surprinderea limitei de V a satului medieval Berindeşti şi completarea informaţiilor privind această 

· aşezare prin surprinderea unor noi complexe. 
Pentru atingerea acestor obiective, au fost trasate 4 secţiuni SIV, SV - acestea fiind o prelungire 

spre V a secţiunilor SI - Sll, SIV şi SVII având dimensiunile de 12 x 2,5 m; 12,5 x 5 m; 32 x 2 m; 30 x 2 m ce 
au evidenţiat, ca şi cercetările anterioare, aceleaşi coordonate stratigrafice. 

Nivelul sec. 11-111 p.Chr. este reprezentat de o groapă menajeră, cu diametrul de 1,30 m în SIV şi o 
porţiune dintr-o locuinţă de tip adâncit în SVI - locuinţă dezvelită parţial, în cursul campaniei din 1995. 
Materialul arheologic, destul de sărac, descoperit în cele două complexe şi în stratul de cultură, constă din 
fragmente de vase din pastă grosieră, lucrată cu mâna (vase borcan), ceramică lucrată la roată, de culoare 
roşie şi cenuşie şi de câteva fragmente de amfore romane. 

Secolelor VI-VII le aparţin două cuptoare, de tipul pietrarelor, surprinse în SV şi SVI, cu diametrul 
de 0,60 m şi 0,50 m, având pereţii relativ bine conservaţi, în interiorul cărora s-au descoperit fragmente de 
vase borcan, din pastă grosolană de culoare roşie-cărămizie. 

Pentru aşezarea feudală, informaţiile au fost furnizate de un cuptor menajer, destul de prost 
conservat, din care s-a păstrat doar vatra (în SV), o groapă menajeră surprinsă în SIV şi SV, în care s-au 
găsit oase de animale, cenuşă şi puţine fragmente ceramice, aparţinând sec. XV-XVI şi o porţiune din 
conducta de apă ce deservea aşezarea, surprinsă şi în cercetările anterioare. Pe traseul ei a fost identificat 
un puţ pentru decantat, având diametrul de cca. 2,20 m şi o adâncime de 1,95 m, SVII a dat posibilitatea 
surprinderii limitei de V a aşezării medievale. 

120. TRESTIANA - cercetare interdisciplinară, Jud. Vaslui; Eugenia Popuşoi, Muzeul de Istorie Bârlad 

S-au efectuat cercetări pe latura de sud a aşezării neolitice Starcevo-Criş. 
A fost trasată o secţiune (S.P./1996) pe o lungime de 20 m şi o lăţime de 1,50 m cuprinzând, parţial, 

latura sudică a zonei A şi C, practicându-se apoi, prin prelungire spre est, două profile la distanţe de 15 m 
unul faţă de altul pentru prelevare de probe în vederea analizelor palinologice şi pedologice. Adâncimea 
profilelor stabilite pentru recoltarea probelor a fost cuprinsă între O, 70-1,80 m. În dreptul m 16, la adâncimea 
de 0,75 m, a fost fixat cel de al II-iea nivel de locuire din aşezare cu ajutorul unui fragment ceramic din 
categoria grosieră cu decor „în spic" de factură Starcevo-Criş aflat în profil. 

Din secţiune au fost prelevate 12 probe - palinologice şi 3 profile de probe pedologice care prin 
analizele specifice oferă date esenţiale privitoare la cadrul geofizic, precum şi elemente referitoare la flora, 
fauna şi microfauna zonei ocupată de comunitatea neolitică stabilită aici. 

SITUAŢIA PEDOLOGICĂ- PALINOLOGICĂ, PALEORELIEFUL SUPRAFEŢEI DE CĂLCARE ŞI 
DATE ASUPRA CLIMATULUI ÎN AŞEZAREA STARCEVO-CRIŞ; Laurenţiu Ursachi. 

Cercetările pe teren efectuate au permis cartarea formaţiunilor geologice, evidenţierea succesiunii 
orizonturilor pedogenetice şi întocmirea profilului pedologic al săpăturii pe o adâncime de 1,88 m. Astfel 
cuvertura de sol se aşează discordant, de la est către vest, peste un orizont de loessuri argiloase (20 cm 
grosime) ce conţin neoformaţiuni calcaroase de mărimi medii. Sub acest strat de loess au fost interceptate 
nisipuri de culoare galbenă închisă şi galben deschisă, toarte fine, slab sortate şi care conţin numeroase 
fragmente de moluşte. Din aceste nisipuri cercetate pe o grosime de 0,80 m s-au prelevat microfosile de 
lamele branchiate şi microfosile de gasteropode de apă dulce. Cuvertura de sol debutează peste materialul 
descris anterior cu un orizont de sol brun deschis la culoare (în stare umedă) îmbogăţit cu argilă iluvială 
având o grosime medie de 20 cm (orizont de tranziţie A/8). Peste acest nivel urmează un strat de sol fosil de 
cca. 30 cm grosime de culoare neagră brună cu nuanţe roşcate (în stare umedă) bogat în humus şi 
neoformaţiuni biogene (cornevine, coprolite, protovine, cervotocine). Din punct de vedere pedogenetic acest 
orizont de sol aparţine categoriei de soluri A malice. În aceste orizonturi s-au descoperit aşezările neolitice 
de la Trestiana. 

Deasupra acestui orizont, se dispune discordant un strat de pietrişuri de grosimi variabile (0-1 O cm 
grosime) peste care s-au acumulat sedimente nisipoase aluvionale. Peste aceste formaţiuni ce indică o 
perioadă de inundaţie a luncii râului Bârlad s-a format solul actual. Se poate afirma că paleorelieful călcat de 
populaţiile neolitice era dispus la nivelul orizontului de sol negru (A molie), alcătuind o suprafaţă văluroasă ce 
prezintă o uşoară înclinare din amonte către vadul râului Bârlad. Fauna de nevertebrate reprezentată prin 
lamelebranchiate (genurile Dreissiana sp., Unio sturdzac, Anodonta sp.) şi gasteropode (genurile Helix sp., 
Viviparus sp., Cepaea sp.), menţionate în săpăturile anterioare sunt specifice pentru mediile lacustre de apă 
dulce. Flora determinată pe baza analizelor palinologice este reprezentată de specii posglaciale (Quercus, 
Salix, Tilia) denotă un regim climatic de silvostepă. 

Din cele arătate mai sus rezultă că în neolitic exista o climă temperat continentală cu particularităţi 

69 
https://biblioteca-digitala.ro



zonale imprimate de factorii geografici existenţi. 

121. TROPAEUM TRAIANI ADAMCLISI, Jud. Constanţa; Prof. Ion Bamea coordonator ştiinţific, Alexandru 
Bamea, responsabil, arh. Monica Mărgineanu Cârstoiu, Liana Oţa, IAB; Ioana Bogdan Cătăniciu, IAIAC; 
Gheorghe Papuc, MINAC, Mihai Ionescu, MCM; Margareta Arsenescu, FIB; Nelu Zugravu, Fli; studenţii Irina 
Achim, Adela Bâltâc, Ionuţ Bercaru, Robert Constantin, Severus Ionescu, Mihai Mărgărit, Gheorghe Mucea, 
Sabina Nicola, Adriana Panaite, Stan Stoica, FIB; Corina Cristea, studentă arhit.; studenţi Fli. Fonduri IAB, 
IAIAC, MINAC, Fli şi FIB. 

Basilica D (A.8., M.M.C., H.C., I.A., R.C., M.M., A.P.). Reluarea unor sondaje şi deschiderea altora 
noi pentru limpezirea în plan şi stratigrafic a raportului general dintre ruinele basilicii vizibile astăzi cu fazele 
ei şi construcţiile anterioare din sec. li-IV. 

Turnul 4 (1.8.C.). Curăţarea în apropiere, a unei suprafeţe de 1 O x 7 m abandonată în deceniile 
trecute, când s-a căutat poarta de N, inexistentă în etapa constantiniană. Aici nu au apărut ziduri ale unor 
edificii târzii, fapt care va permite adâncirea la fazele incipiente. 

Anexa fortificată (M.I., A.B., studenţi FIB, prin rotaţie). Reluarea săpăturilor în colţul de NE al 
anexei, cu scopul verificării relaţiei dintre turnul circular de NE şi latura de E a incintei anexei, unde pare să fi 
existat o intrare. 

Basilica coemeterialis (N.Z., A.B., studenţi Fli). Continuare a cercetărilor în basilică şi în 
proximitatea ei, cu stabilirea unor detalii noi privind anexele de la S şi necropola; identificarea unui mormânt 
cu boltă, în mare parte distrus, la S. 

Platou E de cetate (M.A., A.8., studenţii A.B., 1.8., S.I., G.M., S.N., S.S.). Printr-o altă secţiune 
magistrală, perpendiculară pe precedenta, continuare a cercetării sistematice a aşezării preromane de pe 
platou. 

Basilica extra muros, V.(Gh.P.) Verificări de detaliu pentru precizarea planului basilicii. 
Cercetări de teren în zonă; înregistrări topo şi planimetrice, cu încadrarea cercetărilor noi în întreg 

planul de situaţie, pentru prima dată refixate după curbele de nivel la o scară convenabilă, în vederea 
publicării cât mai exacte (A.B. şi colab.). 

122. TULUCEŞTI - VALUL ANTIC TRAIAN, Jud. Galaţi; Mihalache Brudiu, Universitatea Galaţi, Catedra 
de Istorie Veche 

A fost continuată săpătura în secţiunea începută în 1995 (L = 36 x 2 m). În timpul cercetărilor 
secţiunea a fost adâncită în sectorul valului la adâncimi diferite, care au pus în evidenţă stratigrafia acestuia: 
zona bermei, precum şi partea superioară a şanţului de apărare, situat la N de val. 

La baza valului antic, în zona care aparţine celei de-a doua faze de refacere, au apărut fragmente 
ceramice de factură romană, provenind de la vase (amfore), din pastă de culoare roz şi cafeniu gălbui şi de 
la vase calcinate la roşu. 
Fragmentele ceramice, având aspect amorf, nu permit o datare mai satisfăcătoare. În stadiul actual al 
cercetărilor noastre, din zona stăpânită de romani, pe baza coroborării cu alte complexe funerare de aici, 
considerăm că prima fază a acestei fortificaţii, poate fi datată, la începutul perioadei romane din sudul 
Moldovei. 

123. TURDA, Jud. Cluj; Mihai Bărbulescu, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca; Ana Cătinaş, Claudia 
Luca, Muzeul de Istorie Turda; Adrian Husar, Universitatea „Petru Maior" Târgu Mureş; Marius Grec, Pavel 
Husarik 

Cercetările arheologice la castrul legiunii V Macedonica s-au desfăşurat în praetentura dextra, la 
termele castrului, continuându-le pe cele din campaniile 1993 şi 1995. La complexul termal propriu-zis, situat 
la sud de palestra, s-a decopertat în întregime unul din spaţiile centrale. Spre vest acest compartiment este 
mărginit de un şir de piloni din beton şi cărămidă, foarte rezistenţi, al căror rost nu este, deocamdată. lămurit. 
Tehnica de construcţie sugerează prezenţa unui bazin. Materialul arheologic, ca pretutindeni în aceste 
terme, este redus; printre altele aici s-a descoperit un inel de aur. 

La vest de palestra s-a confirmat existenţa unui bazin, care prin formă, dimensiuni (prin interior 
29,60 x 10,34 m) şi adâncimea redusă pare a fi fost frigidarium. Iniţial fundul bazinului a fost podit cu 
scânduri (s-au descoperit fragmente din această „duşumea", scândurile subfosilizate având lăţimea de 14-15 
cm). Un nivel ulterior al fundului bazinului este reprezentat de un strat de cocciopesto, gros pe alocuri de 20 
cm. Un al treilea nivel de călcare este constituit dintr-un pavaj de cărămizi. Aproximativ la mijlocul zidului 
rostul unui „supraplin". Întrucât pavajul cu cărămizi atinge cota acestei lespezi, trebuie admis că în ultima 
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fază de funcţionare a construcţiei, când s-a amenajat pavajul de cărămizi, s-a renunţat la bazin. 
A fost sondat canalul deversor, cunoscut din campaniile precedente. Este construit din piatră, fundul 

(la adâncimea de -2, 15 m) este pavat cu cărămizi, lărgimea -0, 70 m. A fost cercetată extremitatea nordică a 
canalului deversor. Aici s-a constatat prezenţa unui canal secundar, construit din cărămizi, care deversează 

- în canalul colector. Amenajările din piatră şi cărămidă de pe ultima porţiune a canalului mic, joncţiunii cu 
canalul principal, prezenţa unui labrum de piatră întreg, ca şi a unui fragment de labrum de piatră cu picior, 
refolosit ca piatră de construcţie, indică aici latrinele. S-a descoperit, în nivelul superior al canalului latrinei, 
un inel de aur cu gemă. 

Între canalul secundar şi zidul frigidarium-ului s-a descoperit un mormânt de inhumaţie, aparţinând 
unei femei (.,Franziskaz"), cu inventar deosebit de bogat: cercei de aur cu capete poliedrice cu almandine, 
fibule de argint aurit cu semidisc, cataramă de argint aurit cu garnitură de aur si almandine, mărgele de 
chihlimbar, mărgele de la o broderie, pieptene de os, oglindă de tip nomad, catarame de argint de la 
încălţăminte, mici fragmente din veşminte şi din giulgiu. 

Datare: a doua jumătate a sec. V sau începutul sec. VI. Mormânt „princiar", de atribuit ostrogoţilor 
sau gepizilor. 

124. TURDAŞ - LUNCĂ, Jud. Hunedoara; Sabin Adrian Luca, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu; Daniela 
Drăghia, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva; Mihai Căstăian, Muzeul de Etnografie şi Istorie Locală 
Orăştie; Aurel Dragată, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, student 

A cincea campanie arheologică ce vizează studierea sitului arheologic aparţinând epocii neo
eneolitice de la Turdaş-Luncă, a avut drept scop modelarea unei imagini cât mai reale asupra unei secţiuni 
stratigrafice cât mai complete a aşezării. În consecinţă s-au trasat şi cercetat două secţiuni paralele cu malul 
Mureşului S1-S2. 

Secţiunea S1/1996 a avut dimensiunile de 15 x 2 m, iar secţiunea S2/1996 a avut dimensiunile de 
22 x 2 m, fiind trasate la cca. 20 m una de cealaltă. Cele două secţiuni sunt dispuse în partea de E a 
aşezării, către satul Turdaş. Stratigrafia acestora este relevantă pentru situaţia actuală a sitului arheologic. 
Se constată existenţa unui strat de cultură petreştean şi a altuia ce aparţine culturii Turdaş. Locuinţele sunt 
de suprafaţă în stratul mai nou şi adâncite în cel turdăşean. În această campanie au fost cercetate parţial 
patru locuinţe de suprafaţă şi patru bordeie. Campanie a dat materiale deosebit de relevante pentru 
legăturile culturii Turdaş cu Câmpia Tisei (cultura Tisa I), cu Banatul (Vinca C), cu Transilvania de E şi 
Moldova subcarpatică (cultura Precucuteni) şi chiar cu Dobrogea (cultura Hamangia). 

Alt obiectiv al campaniei anului 1996 a fost cercetarea suprafeţei S3/1996 ce a avut, la trasare, o 
formă neregulată. S-a cercetat doar continuarea locuinţei 2/1994-1995 de care ne despărţeau 50 cm, ai 
martorului stratigrafic ce desparte suprafaţa S3/1996 de suprafaţa S2/1994-1995. Descoperirile anului 1996 
ne-au întărit convingerea că aceasta are un caracter special ( sanctuar? ) deoarece am descoperit un cap 
de taur modelat în lut şi lipit pe peretele locuinţei, încadrat într-o friză de cercuri concentrice. Acesta 
se adaugă complexului de fundare descoperit anul trecut ce era alcătuit din râşniţe şi dintr-un cap de 
taur(?), realizat din gresie şi greutăţii de pescuit din care am descoperit 18 greutăţi, dintre care, unele cu 
semne şi simboluri deosebit de relevante pentru viaţa spirituală a epocii. În aceeaşi locuinţă am descoperit şi 
o verigă de cupru şi vase mari de provizii. Cercetările anului viitor vor lămuri, sperăm noi, în mod convenabil, 
locul şi rolul locuinţei L2 în cadrul aşezării petreştene de la Turdaş. 

Ultimele cinci campanii arheologice de cercetare sistematică a sitului neo-eneolitic de la Turdaş
Luncă, ne-au întărit convingerea că este necesară deschiderea unor suprafeţe pentru mai buna înţelegere a 
interconexiunilor dintre straturile şi nivelele acestei mari aşezări. 

125. TYRAS (Reg. Odessa), R. Ucraina; Alexandr Rosohatskij, Institutul de Arheologie ANŞ din Ucraina 
Odessa; Victor Cojocaru, Institutul de Arheologie laşi; Ioan Carol Opriş, Institutul Român de Tracologie 
Bucureşti şi colaboratorii 

Au fost executate săpături pe o suprafaţă de circa 875 m.p., fiind cercetat un complex de apărare 
elenistic (turn rotund şi două curtine) şi clădirea unei vexilaţii romane. 

Din punct de vedere stratigrafic, au fost surprinse următoarele niveluri : Hoarda de Aur, roman, 
elenistic cu materiale interesante (ceramică pictată, ştampile de amforă, monede, fragmente de inscripţii 
lapidare etc.). 

Investigaţiile au permis efectuarea unor observaţii importante asupra complexului de apărare amintit, 
între altele, cea privind funcţionalitatea lui şi în perioada romană. Printre descoperirile notabile menţionăm 
depistarea unui turn de poartă databil în perioada elenistică şi care ulterior fusese întărit cu un zid din_ 
blocuri masive din care s-a păstrat paramentul sudic şi emplectonul. Importantă este şi descoperirea zidului 
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estic al unei construcţii de formă absidală (terme romane?, basilică bizantină?, biserică creştină?), 
păstrat pe o lungime de aproximativ 12 m şi la o înălţime care variază intre 1 şi 2,2 m. Astfel, săpăturile 
_ulterioare vor permite conturarea unei imagini mai clare atât asupra planimetriei cetăţii elenistice, cât şi 
asupra istoriei Tyras-ului din perioada antică târzie şi post antică. 

126. ŢAGA, Jud. Cluj; Gheorghe Lazarovici, Mihai Meşer, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj
Napoca 

Staţiunea de la Ţaga se află pe malul vest al lacului Hodoş. În anul 1995 au fost semnalate, în 
diferite puncte, urme de locuire şi o fortificaţie cu şanţ de apărare. Lucrările privind descărcarea terenului de 
sarcină istorică au continuat cu supravegherea lucrărilor la construcţia de noi staţii şi săparea unor şanţuri 
pentru conductele de apă, apă menajeră, electricitate, gaz, pompe, ş.a. 

În suprafaţa S3, cu dimensiunile de 1 O x 1 O m, au continuat cercetările în L 15 identificată în 
campania precedentă, locuinţă de mari dimensiuni, cu un deosebit de bogat material ceramic, situată în 
partea inferioară a stratului de cultură. 

S-au descoperit: un şănţuleţ neolitic (G14) provenit de la o palisadă(?); un sistem de semnalizare 
sau apărare aflat pe marginea de nord a fortificaţiei. 

În Sonda 6 (obiectiv 1 la Meşter) cu acest număr a fost marcat un şanţ pentru o conductă de 
aducţiune, care traversa zona de sud-est a staţiunii, dinspre vechea staţie la noua staţie. Lungimea acestuia 
era de 58 x 0,6 x 1,2 m. El se afla pe o direcţie de 1 O m sud-est de stâlp şi la 30 m depărtare de stâlpul de 
înaltă tensiune, din colţul vechii staţii. S-a descoperit o porţiune din şanţul de apărare, la vest de săpătura de 
anul trecut (S5). Ceramica descoperită din pastă bună, culori deschise de la arderi oxidante, pastă cu aspect 
bun. Pe alocuri au apărut resturi mărunte de chirpici, provenite din vecinătatea unor complexe nesurprinse în 
săpătură. Semnalăm descoperirea unui fragment de la un vas cu un mare buton, ce poate fi şi un sigiliu. 

Secţiunea 7 se află la 4,8 m distanţă (ca direcţie) de stâlpul de înaltă tensiune. La cca. 60 m vest 
de stâlp, a fost sesizat un alt sector. Şanţul de apărare, de dimensiuni mai mici decât porţiunile găsite până 
acum aici sau la lclod. 

Stratigrafia. Diferenţe privind grosimea, structura şi materialele arheologice în diferite puncte ale 
aşezării au fost sesizate şi în acest an. De sus în jos, în S3, există următoarea succesiune stratigrafică 
precizată şi în campania precedentă şi completată acum: 

O - -0,30/0,40 m humus recent, negru-brun, cu deranjări în partea din amonte (sud) şi depuneri în 
partea din aval (nord), determinate de amenajările din curtea staţiei de gaz (la acest nivel apar 7% din totalul 
materialului); 

-0,30/0,40 - -0,50 m strat de cultură, negru, cu urme de chirpici mărunt, oase unelte şi ceramică 
(cca. 2% din totalul materialului); 

-0,50 - -0,70 m strat de cultură, negru cu nuanţe mai brune, cu dărâmături masive sau mărunte de 
chirpici provenind de la două construcţii diferite (L 15, o locuinţă; şi P16 o platformă de chirpici mărunt); 

-0,80 - -0,90 m, brun, argilos, strat de cultură, cu resturi ceramice, oase şi urme de gropi; 
-0,90 m resturi de humus şi sol brun de pădure. 
Cercetarea în S3 a fost încheiată. Situaţia stratigrafică din S2, aflată la cca. 50 cm nord de S3, şi S1, 

aflată la 4 m nord de latura de nord a lui Su 3, este în linii mari aceeaşi. Pe măsură ce se înaintează spre 
nord şi est observăm că straturile coboară către nord. 

Spre vest (în S6 - S7) stratul de cultură este discontinuu. 
Complexele. Primele 1 O complexe au fost semnalate în profilul unui canal paralel cu şoseaua. În 

săpături au mai fost semnalate alte 5 complexe: o mare locuinţă (L 15), a cărui cercetare a continuat şi s-a 
încheiat în această campanie; alte 3 zone cu resturi de şanţ de apărare, marcate în timpul cercetării drept 
gropi (G11 - G13); resturile unei locuinţe (L 16), tăiată de o palisadă mai recentă; un şanţ de palisadă (G14); 
şi 4 gropi (G18 - 19; G20 - G21 ); urmele unui sistem de apărare spre nord, unde se afla foarte probabil o 
poartă sau un turn de pază (marcat cu nr. 22), situat în afara şanţului, în zona unei construcţii. Sistemul de 
apărare va fi analizat separat de M. Meşter într-un studiu separat. 

Şanţul palisadei (G14). Urmele acestei palisade au apărut la adâncimea de 0,60 m, în c. C2. El se 
observa mai bine în profilul de nord al secţiunii 3. Tot el tăia o aglomerare de chirpici (L 16) sau acest chirpici 
ţinea de vreo construcţie a sistemului de fortificaţie. Este greu de precizat deoarece informaţiile au fost 
culese în campanii diferite. 

Acesta se contura foarte bine la baza stratului de cultură şi mai ales în pământul brun şi galben. 
Palisada se afla în diagonală, pe traseul suprafeţei şi a fost surprinsă şi în săpătura lui M. 

Wittemberger (G14), care traversa colţul secţiunii 2. Ea străbătuse, cu siguranţă, şi traseul secţiunii 1, dar nu 
a fost sesizată. Aceasta trecea la cca. 1,5 m de resturile dărâmăturilor locuinţei L 15 iar la cca. 60 cm de 
marginea ei. Lungimea pe care a fost reperată era de 7,5 m. 

Pe traseu, într-o zonă în care şanţul lipsea, s-au găsit pietre plate pe care M. Meşter le consideră ca 
ţinând de o deschidere în palisadă, pietruită. Pe traseul şanţului s-au găsit gropi mai mari (d. 30-45 cm), de 
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la stâlpii de bază ce menţineau structura palisadei şi de la alţii, mai înguşti (d. 18-20 cm). 
Palisada este similară, ca dimensiuni şi structură, celor de la lclod, fiind realizată într-o tehnică 

apropiată: adică se sapă un şanţ lat de 20-35 cm şi cca. 50-60 cm adâncime, în care se înfig stâlpii, după 
care şanţul este astupat. Şanţurile de la palisada de la lclod erau mai drepte, mai regulate. Aici stâlpii sunt 
mai apropiaţi unul de altul. Unii dintre stâlpi fac parte din structura locuinţei sau provin de la anexele ei. 
Stâlpii locuinţei erau mai puţin adânciţi comparativ cu stâlpii palisadei. 

Pe baza unui fragment ceramic descoperit în fundaţie constatăm că acesta este timpuriu, după 
decor aparţine fazei li a grupului lclod, poate chiar fazei 1/11. 

127. ŢIBRINU, Com. Mircea Vodă, Jud. Constanţa; Alexandru Păunescu, I.A.B. 

În punctul 111, aflat pe malul stâng (sudic) al lacului Ţibrinu, s-a efectuat în vara anului 1996 un 
sondaj. Arheologic, s-au identificat două niveluri de locuire care au fost atribuite gravetianului. Resturile de 
locuire sunt destul de sărace. Ele constau din vetre simple, neamenajate, pete mici cu cenuşă şi cărbuni, 
precum şi din resturi osoase (cele mai multe aparţinând bizonului) şi obiecte litice. Ceea ce reţine atenţia în 
mod deosebit este descoperirea pe plajă în aceeaşi zonă a aşezării (deci nu în poziţie in situ) a două piese, 
una de dentiţie şi alta de os, reprezentând unicele obiecte de artă cunoscute până acum în paleoliticul 
superior dobrogean. Primul obiect este reprezentat de o aşchie de os perforată ce se înscrie în forma unui 
trapez neregulat. Suprafaţa internă a osului este uşor şlefuită, iar suprafaţa externă, uşor convexă, prezintă 
în secţiune un interesant decor incizat, care constă din trei şiruri (dispuse în lungimea osului) de liniuţe în 
zig-zag. 

Cel de-al doilea obiect de podoabă îl reprezintă un canin perforat de urs de peşteră, perforarea 
făcându-se la partea apicală a rădăcinii caninului. Cu toate că poziţia acestor două obiecte de artă mobilieră 
ne lipseşte, totuşi noi înclinăm să le atribuim mai de grabă nivelului I de locuire gravettiană decât nivelului 11, 
mai ales, dacă ţinem seama, că în sondajul executat, cele mai multe şi mai mari şi totodată mai bine 
conservate resturi osoase au fost cele descoperite în nivelul inferior. 

128. ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA, Jud. Hunedoara; 

I. TEMPLUL ZEIŢEI NEMESIS ; Dorin Alicu, Emil Bota, Carmen Ciongradi, Muzeul Naţional de 
Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca 

Primele săpături la templul zeiţei Nemesis au fost făcute intre anii 1981 -1983, cu prilejul lucrărilor 
de cercetare din zona amfiteatrului, intreprinse de P. Kiraly şi G. Szinte. 

Între anii 1893 - 1924 au mai fost executate săpături, iar în 1937 - 1938 ruinele sunt curăţate de 
vegetaţie şi tot acum se desenează primul plan al amfiteatrului împreună cu ruinele "aşa numitului templu al 
lui Nemesis". Între 1964 - 1972 se întreprind lucrări de restaurare abuzive, demolându-se zidurile prost 
conservate şi ridicându-se altele noi. 

Pentru a clarifica planul construcţiei şi fazele sale, s-au reluat cercetările la acest templu. În acest 
scop au fost deschise două secţiuni (S1 şi S2) N-S şi E-V peste templu şi trei suprafeţe (N1, N2, N3). Au fost 
surprinse alte două faze ale construcţiei, anterioare celor cunoscute. 

Secţiunea N-S are o lungime de 25 m şi o lăţime de 2 m. A doua secţiune E-V are lungimea de 26 m 
şi lăţimea de 1,5 m, cu posibilităţi de prelungire până în zidul de incintă al zonei sacre. 

În suprafaţa N1 s-au descoperit două pavaje. Primul la -0,35 m adâncime de la nivelul actual al 
solului este alcătuit din pietre de râu şi pietriş bine bătut, având în partea de N un bloc de calcar şi un altar 
votiv de gresie refolosit, dedicat zeiţei Nemesis, legate intre ele cu mortar, care alcătuiau un fel de prag. Sub 
acest pavaj la -0,50 m a fost surprins un alt pavaj, cu urme de arsură de această dată, alcătuit din pietre de 
râu şi cărămidă prinse intre ele cu mortar. 

În suprafaţa N2 s-au descoperit două ziduri: 
- Z1 care apare la -0,5 m sub glie, şi 
- Z2 care se află la -0,2 m sub glie. 
în această suprafaţă s-a găsit acelaşi pavaj din cărămidă şi pietre de râu, care este tăiat de Z2 şi se 

opreşte în Z1 . 
În suprafaţa N3, la -0, 1 O m -0,20 m sub glie, s-a păstrat o suprafaţă neregulată de mortar, în care s

au mai găsit, "in situ", câteva pişcoturi în formă de "L" care alcătuiau un pavaj amintit şi de G. Szinte. 
Cu toate că planul edificiului a fost restaurat abuziv în anii '60, credem că prin campania din 1996 şi 

cea care va urma în 1997, se vor aduce noi date asupra edificiului. 

li. FORUM NOVUM ; Ioan Pisa, Alexandru Diaconescu, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj Napoca 
În continuarea cercetărilor din anul 1995 (vezi Rapoarte, Brăila, p. 102, nr.125) au fost trasate 11-noi 

carouri şi o secţiune. 
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Carourile au fost plasate în camerele 37, 36, 47 ale lui forum vetus, precum şi în încăperea 4 şi în 
basilica forensis din forum novum. Secţiunea, orientată est - vest, a fost amplasată în întreaga jumătate 
răsăriteană a basilicii forensis, Noua campanie a adus importante precizări în ceea ce priveşte cronologia 
celor două foruri ale coloniei. 

Reamintim că după demolarea structurilor de lemn a luat naştere sub Traian în centrul oraşului un 
prim for, forum vetus, iar la sud de acesta a început construirea unei pieţe comerciale, macel/um. Acesta din 
urmă va fi transformat, probabil odată cu înălţarea capitoliului, într-un al doilea for, numit de noi forum 
novum. 

A. Fazele de lemn (I-III) 
Încă din săpăturile anterioare anului 1995 se ştia că la sud de construcţia de lemn din zona centrală 

se găsea într-o primă fază un drum orientat est - vest (un decumanus). Se mai ştia că drumul care 
flanchează clădirea înspre apus (un cardo) continuă pe direcţia nord - sud chiar şi dincolo de intersecţia cu 
decumanus-ul. În campaniile din 1995 - 1996 au fost săpate clădirile de lemn delimitate spre nord şi vest de 
către aceste două drumuri, dar fără a se fi putut preciza nici limitele de est şi sud ale complexului, nici natura 
spaţiului în cauză (insula unui oraş sau scamnum-ul unui castru). Fazei I îi aparţine o structură de lemn 
cuprinzând două şiruri de încăperi pe direcţia nord - sud, separate printr-un coridor central şi flancate de 
două coridoare exterioare. Am constatat că încăperile erau podite cu scânduri, pereţii erau tencuiţi în alb şi 
pentru acoperiş s-au folosit tegule purtând ştampile ale legiunii IV Flavia Felix (tip I). similare celor provenind 
din acoperişul structurii centrale de lemn. Din nivelul corespunzător fazei I provin puţine materiale 
arheologice. Clădirea şi-a încetat existenţa în urma unei demolări sistematice: acoperişul cu ţigle a fost 
aproape în totalitate recuperat, ca şi bârnele mai consistente sau scândurile podelelor. Pereţii despărţitori, 
cei mai mulţi rămaşi în picioare, au fost însă incendiaţi. 

Majoritatea au ars mocnit, dar la unii s-a înroşit şi lipitura de lut. Incendiul a fost mai puternic în zona 
sud-estică şi aproape inexistent pe latura vestică, unde nici nu a fost sesizat în săpăturile din anul precedent. 
Ulterior pereţii rămaşi au fost trântiţi la pământ şi acoperiţi cu un strat de nivelare, ceea ce ne-a permis 
studierea lor în detaliu. În faza li clădirea de lemn a fost refăcută după un plan uşor diferit de cel precedent. 
Noii pereţi nord-sud au fost plasaţi mai la est decât cei anteriori, iar cei est-vest ceva mai la nord. Într-o serie 
de cazuri traseele pereţilor din cele două faze corespund. Acum clădirea pare să fi avut mai puţine camere şi 
mai multe curţi interioare. O parte din spaţii a funcţionat ca depozite, în care s-au săpat gropi ce au servit 
drept pivniţe pentru provizii. În rest, tehnica de construcţie a zidurilor nu diferă de cea precedentă. Această a 
doua fază a fost şi ea contemporană cu clădirea centrală de lemn. Înainte de săparea integrală a 
complexului nu putem preciza care a fost funcţionalitatea clădirii. Faza III corespunde construirii forului 
traianic de piatră (forum vetus). Săpăturile anterioare au stabilit că edificiul central de lemn nu a fost 
demolat, ci a continuat să funcţioneze în timp ce în jurul său se construia unul de piatră, mult mai mare, dar 
cu plan similar. În perioada construirii forului de piatră clădirile de lemn aflate la sud au fost demolate, 
creându-se un teren viran folosit pentru depozitarea materialelor de construcţie şi prelucrarea mortarului. La 
circa 1 O m sud de zidul perimetral al forului de piatră au fost descoperite mai multe canale succesive de 
drenaj. Cum aici există o pronunţată pantă naturală, înclinată de la sud spre nord, este evident că reţeaua de 
canale era menită să protejeze zidul în construcţie de apele fluviale. Principalul canal-şanţ a fost refăcut de 
cel puţin trei ori, ceea ce confirmă că ridicarea forului de piatră a durat mai mulţi ani. 

B. Fazele de piatră. Faţă de campania anului 1995 au fost făcute următoarele precizări: în prima 
fază macellu11rul nu a comunicat direct cu forul traianic. Încăperile 36 şi 40 ale acestuia nu au fost la început 
pasaje, aşa cum se crezuse. În prima fază a mace//u11rului tabernele 4, 5, 6 şi 7 erau podite cu opus 
signinum. Într-o a doua fază şirul de pilaştri din faţa tabemelor a fost demolat şi înlocuit cu un zid continuu. 
Zidul vestic al mace//u11rului este şi el demolat, iar curtea se extinde spre apus. Această area va fi pavată cu 
plăci rectangulare regulate de gresie cenuşie. Probabil tot acum se construieşte în zona central - vestică 
edificiul ale cărui urme sunt lesne vizibile pe teren şi despre care presupunem că a fost Capitoliul coloniei. 
Din acest moment nu mai putem vorbi despre un macel/um, ci despre forum novum. 

Aceste schimbări au afectat şi tabernele, cel puţin o parte din ele modificându-şi funcţionalitatea. 
Astfel, încăperile 2,4 şi 7 vor fi transformate în pasaje spre forul traianic. Acesta este momentul când, sub 
Commodus, sunt construite aedes fabrum, aedes Augustalium şi schola de nord-vest. Ultima fază sesizabilă 
a lui forum novum a constat din următoarele: pavajul curţii a fost refăcut cu mari dale regulate de travertin. 
Tabernele au fost demolate şi înlocuite cu un criptoportic, pe care îl numim în continuare basilica forensis. În 
umplutura în vederea acestei ultime faze au fost descoperite ţigle din acoperişul tabernelor, printre care 
unele cu ştampila PA COS, databile sub Septimius Severus. Prin urmare, basilica forensis a apărut la o dată 
târzie. Tot atunci a fost blocat pasajul 40-49 din forum vetus, care a fost transformat într-un spaţiu închis. 

129. URLUIENI, CASTELLUM B, Com. Bârla, Jud. Argeş; Ioana Bogdan-Cătăniciu, Institutul de 
Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca 

În campania 1996, am început prin a descoperi secţiunea neterminată în campania 1995 - S XXXI. 
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Am prelungit suprafaţa de 30 x 7 m cu încă 7 m spre vest, peste incintă. 
S-a pus în evidenţă construcţia de cărămidă legată cu mortar, din care s-a păstrat doar pe cca. 1 ,5 

m rândul exterior de sud al cărămizilor din fundaţie. În cea mai mare parte zidurile au fost scoase până la 
ultimul fragment, traseul zidurilor a fost identificat cu ajutorul unui subţire strat de pietriş pus la baza zidurilor; 

- pe alocuri nici acest strat nu s-a păstrat. 
În campania 1995 la -0,25 m am descoperit un strat de pietriş pe o suprafaţă relativ întinsă; sub 

acest strat începe un prim strat de cultură care se termină la adâncimea de 0,50-0,60 m, fără să putem 
spune că la baza lui este un nivel de călcare; cel mult orizontalitatea unor ţigle sau cărămizi pot confirma 
acest nivel; faptul că nu este marcat de un pământ mai dur se poate datora faptului că a existat un pavaj de 
cărămidă sau lemn; faţă de acest eventual nivel fundaţia zidului este de 0,60 m şi ar constitui primul moment 
de folosire al construcţiei. 

Următorul strat este de culoare brun-gălbuie, mai sărac în material arheologic şi acoperă în partea 
de vest a suprafeţei un strat de cenuşă şi cărbune gros de 10-15 cm; stratul de arsură nu se regăseşte în 
interiorul construcţiei. 

Cel puţin o parte din construcţia din faza terminată cu incendiu era din cărămidă nearsă, care a ars 
şi în mică măsură nu a fost îndepărtată, regăsind-o în cursul cercetării. Corespunzând acestei faze am 
descoperit trei gropi de stâlpi pe care însă trebuie să-i punem în legătură cu construcţia incintei sau a unui 
turn de lemn - cercetările din anul 1997 se vor concentra asupra părţii vestice a suprafeţei. 

Materialul ceramic din stratul de arsură este destul de bogat, deşi, foarte fragmentar, dar fiind încă la 
Urluieni, nu a fost studiat. 

În iunie doamna Mihaela Ghiţă a efectuat un studiu magnetometrie în colţul de sud-vest al lagărului 
de nord. Rezultatele vor fi prezentate în comunicarea următoare. 
Trebuie să aduc în discuţie problema creării domeniului public pe suprafaţa celor două castella şi totodată a 
soartei Valium-ului transalutan, care n-a mai fost restabilit graniţă între loturi, cum fusese secole de-a rândul, 
aşa încât va dispărea cu desăvârşire; de asemenea Brazda lui Novac de nord, care în 1973 era vizibilă în 
sudul satului se mai păstrează doar pe panta platoului, căci livada pe care o traversa a fost tăiată şi s-a arat 
toată Brazda, ca şi spre vest, către Vedea unde de asemenea nu se mai poate vedea nici chiar în arătura 
proaspătă. 

Demersurile mele pe lângă primăria din Bârla nu au avut efect, castellum A, de sud fiind lotificat; 
primarul Adrian Ivan mi-a promis să dea locuitorilor teren în altă parte, dar ar trebui ca Muzeul din Argeş, să 
se implice mai cu seamă în protecţia monumentelor din aria sa de acţiune; semnalez cu acest prilej că o 
statuetă de bronz, reprezentând pe Zeus, descoperită întâmplător în 1984, şi păstrată la şcoala generală din 
Urluieni, de unde nu am putut-obţine, s-a pierdut. Am semnalat colegilor de la Muzeul Argeş prezenţa 
statuetei şi necesitatea de a fi recuperată, cu fiecare prilej; din păcate drumul de la Piteşti la Urluieni a fost 
prea lung ... 

130. VALEA LUI MIHAI ŞI SĂCUIENI, Jud. Bihor; Călin Cosma, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj
Napoca. Perieghezele şi sondajele arheologice 

A fost efectuată o cercetare arheologică de suprafaţă, pe raza comunelor Valea lui Mihai şi 
Săcuieni, pe baza căreia au fost descoperite mai multe puncte arheologice noi, materialele încadrându-se 
atât în perioada preistorică cât şi pe durata primului mileniu al erei creştine. 

În urma acestor perigheze a fost ales punctul "Şuro Domb", dispus pe terenurile fermei "Horo", din 
localitate Săcuieni. 

Pe acest teren plat, puţin mai înalt decât teritoriul din jur, au fost trasate două secţiuni (S1 = 15 x 
1,50 m; S2 = 1 O x 1,50 m), orientate E-V, cu scopul de a verifica stratigrafia terenului şi de a descoperi 
eventualele complexe arheologice. 

Imediat sub humusul contemporan, s-a conturat un prim nivel de cultură (-0,20 - -0,50 m), încadrat 
în sec. IX-X. În S1 a fost descoperită o groapă menajeră, având un diametru de 1 m. Din această groapă şi 
din întregul strat, provine o cantitate apreciabilă de ceramică lucrată la roată rapidă, care prin formă şi 
ornamentaţie îşi găseşte bune analogii în ceramica încadrabilă în sec. IX-X. Datarea este confirmată şi de 
descoperirea în acest nivel a unui amnar specific acestei perioade. 

Următorul nivel de locuire este cel preistoric (-0,50 - -0,90 m). În S1 a fost surprinsă o locuinţă 
de formă rotundă cu diametrul de 2 m. În această locuinţă şi în stratul de cultură a fost descoperită ceramică 
încadrabilă, conform analogiilor, în neolitic-eneolitic. 

Cercetările din anii următori, vor avea darul de a preciza noi detalii privind acest sit arheologic. 

131. VATRA MEDIEVALĂ A BRĂILEI, Jud. Brăila; Ionel Gândea, Muzeul Brăilei 

Campania din 1996 s-a desfăşurat la Brăila, în trei puncte: str. Frumoasă nr. 46, str. Grigorescu 
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nr. 1 şi Calea Galaţi nr. 2. 
Toate cele trei puncte cercetate au intrat în preocupările noastre, în urma realizării unor contracte cu 

beneficiari ai unor imobile ce urmau să construiască pe aceste amplasamente. 

1. Str. Frumoasă nr. 46. 
Aflat la intersecţia str. Frumoasă cu Calea Călăraşilor, amplasamentul a permis doar două casete de 

4 x 4 m fiecare. 
Ambele au fost trasate şi executate pe o suprafaţă estimată ca rămasă în afara unor intervenţii 

majore de-a lungul timpului. 
În realitate, pe suprafaţa cercetată, s-a aflat o pivniţă târzie (2/2 sec. XIX), amenajată sub o locuinţă 

care la data amintită s-a aflat la colţul format de cele două străzi. 
În imediata apropiere a trotuarului dinspre Calea Călăraşilor a fost descoperit, întâmplător, în timpul lucrărilor 
de amenajare a şanţului de fundaţie, un fragment ceramic provenind de la un vas cu fundul smălţuit (sec. 
XV), (fig.1 ). 

În acest material ceramic târziu, provenit din depunerile ce au umplut pivniţa amintită. 

2. Str. N. Grigorescu nr. 1. 
Aflat la intersecţia str. N. Grigorescu cu Str. Goleşti, amplasamentul a fost în atenţia noastră prin 

faptul că se află la circa 400 m sud-vest de fosta citadelă a cetăţii Brăila. 
Planul din 1830 (Riniev) arată un loc viran pe care urmau să se amplaseze diferite utilităţi. 
Intervenţia noastră în zonă are două aspecte. Mai întâi supravegherea excavaţiilor de pe suprafaţa 

fostului imobil (dr. Perianu) prilej cu care a fost surprinsă o porţiune dintr-o galerie de hrubă la o bifurcaţie a 
ei. Traseul său continua după toate posibilităţile, spre sud-vest, astfel încât ne-am propus să o intersectăm 
odată cu trasarea şi executarea lui S1 (2 x 20 m). 

Cercetarea a fost realizată însă prin executarea Casetei 1 (4 x 4 m) şi a secţiunii 1, amintită deja. 
Şi în acest caz, locuirea intensă a zonei din a doua jumătate a sec. XIX înainte a făcut ca în bună 

parte urmele de locuire din sec. XVII-XVIII să apară cu totul sporadic. Exemplificăm cu o fusaiolă de formă 
uşor bitronconică şi un inel din sticlă verzuie (fig. 2). 

Există perspectiva continuării cercetărilor, pentru punerea în valoare a hrubei, în cadrul curţii 
interioare a imobilului menţionat. 

3. Calea Galaţi nr. 2. 
În Calea Galaţi nr. 2 a fost începută cercetarea arheologică pe amplasamentul Băncii Agricole, 

constând în două casete C1 (4 x 4 m) şi C2 (4 x 4 m) la sud de prima, trasate şi executate amândouă la 
limita nord-vestică a acestuia. 

Doar C1 a fost cercetată până la -440 cm, prilejuind descoperirea unor pivniţe boltite din cărămidă, 
distruse în bună măsură. O construcţie cilindrică tot din cărămidă, tencuită, a distrus de la -120 cm în jos una 
din bolţi. Extradosul bolţilor pivniţei (probabil din sec. XIX, prima jumătate) se afla la circa -145 - -150 cm sub 
actualul nivel de călcare, (fig.3). 
Inventarul arheologic a fost extrem de sărac (cuie, scoabe, fragmente ceramice, monede, etc.). 

132. VĂRĂDIA, Jud. Caraş-Severin; Eugen laroslovschi, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj
Napoca; Ovidiu Bozu, Muzeul judeţean de Istorie Reşiţa 

Cercetările începute în 197 4 şi continuate cu intermitenţe până în prezent sunt orientate în ultimii ani 
spre elucidarea vestigiilor de epocă romană, deşi pe acelaşi loc sunt descoperite şi vestigii din epoca 
bronzului, hallstattiană şi dacică. 

Castrul roman de pământ, situat în centrul platoului de pe dealul "Chilii", având două faze, de 
construcţie şi refacere, este cercetat încă în măsură insuficientă spre a putea trage concluzii ferme despre 
momentul începutului său şi alte detalii privitoare la construcţiile ridicate în interior. 

Sumele afectate în anul 1996 au fost foarte mici, aşa că, în cadrul celor două secţiuni în care s-a 
lucrat, nu au fost dezvelite decât mici suprafeţe. Din acestea s-a recoltat un foarte bogat material preistoric 
(ceramică, idoli zoomorfi, piese mărunte din bronz) cât şi de epocă romană (materialele de construcţie, două 
fibule, câteva monede de bronz ilizibile). Nu au putut fi delimitate cu certitudine dimensiunile barăcilor de 
lemn, de la care s-au descoperit urmele unor stâlpi. 

Totodată, cu ocazia unor decopertări făcute de un buldozer în apropierea castrului, s-au descoperit 
urmele unor morminte în cistă de cărămidă ce urmează a fi cercetate într-o altă campanie. Unele cărămizi 
par a fi romane, dar nu credem că mormintele sunt din acea epocă. Sperăm că în campaniile următoare să 
obţinem mai multe date referitoare atât la castru cât şi la celelalte vestigii din afara sa, relaţia dintre ele şi 
cunoscuta fortificaţie romană din stânga Caraşului, cercetată în deceniile 3 - 4. 
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133. VEZENDIU - "DRUMUL TIREAMULUI", Jud. Satu Mare; Neţa lercoşan, Ilie Sălceanu, Muzeul 
Judeţean Satu Mare 

Situl se află pe prima terasă a leriului (malul drept), la intrare în localitate, de o parte şi de alta a 
drumului Tiream-Vezendiu, şi a fost descoperit prin cercetări perieghetice de teren cu câţiva ani în urmă. în 
zona mai înaltă a terasei, la 50 m în stânga şoselei au fost practicate două secţiuni: S.I de 10 x 1 m, 
orientată E-V spre baza terasei şi S.11 de 10 x 1 m, orientată N-S, perpendiculară pe prima, la 5 m de mijlocul 
acesteia. Stratigrafia verticală, în ambele secţiuni, a pus în evidenţă existenţa unui singur strat de cultură, în 
grosime şi consistenţă variabilă de 30-50 cm, care se află imediat sub stratul vegetal. În S.I s-au profilat 
două gropi de mici dimensiuni (în profilul sudic) iar în S.11, urmele unei locuinţe semiadâncite, de mari 
dimensiuni (peste 6 m lungime) în ambele profile, care nu au fost dezvelite. A fost descoperită o însemnată 
cantitate de ceramică, majoritatea fragmentară, puţine microlite din obsidiană şi silex şi oase de animale. 
Forme: cupe şi fructiere cu picior, castroane, oale, pahare. Decorul este reprezentat de butoni-cioc, perforaţi, 
butoni alungiţi pe buzele vaselor, impresiuni rotunde şi perforaţii în picioarele vaselor, mai rar barbotina. Pe 
un singur fragment a fost găsită şi incrustaţia. Pe baza materialului descoperit şi a observaţiilor stratigrafice 
aşezarea se datează în eneoliticul timpuriu şi aparţine culturii Tiszapolgar, faza evoluată, 8. 

134. VIILE TECII - "CETATE", Jud. Bistriţa-Năsăud; 

Săpăturile arheologice întreprinse în campaniile 1995 şi 1996 au avut ca scop elucidarea unei 
probleme ridicate de fortificaţia aflată în punctul "Cetate", pe o înălţime situată în stânga şoselei Bistriţa -
Reghin, la ieşirea din localitatea Viile Tecii, spre Teaca. 

Secţiunile trasate, au permis verificarea stratigrafiei pe tot platoul fortificat, precum şi identificarea 
unor elemente care pot da informaţii privitoare la sistemul de fortificaţii de aici. Cercetările au permis 
observaţii privitoare la etapele fortificării platoului. S-a putut astfel identifica, o primă etapă reprezentată 
printr-un nivel arheologic din care s-a putut recolta material ceramic "Coţofeni". 

Elemente ale sistemului de fortificaţii, corespunzător acestui nivel, nu s-au putut identifica în această 
etapă a identificării date, fiind situaţia că acest nivel a fost deranjat de fortificaţii ulterioare. 

Suprapus nivelului "Coţofeni", a fost identificat un orizont corespunzător unei fortificaţii dacice, 
bogat în material arheologic, constând din fragmente ceramice şi vase întregibile. Piesele ceramice sunt 
unitare ca factură, putând fi încadrate cronologic în etapa clasică a civilizaţiei dacice. Menţionăm lipsa 
pieselor de metal în această etapă a cercetării. 

La rându-i, fortificaţia dacică a fost deranjată de fortificaţiile medievale care i se suprapun. 
O menţiune specială trebuie să facem, în legătură cu identificarea, pe platoul în discuţie, a unui turn roman. 
Prezenţa materialului ceramic roman întregeşte imaginea asupra succesiunii fortificaţiilor în acest punct. 

Fortificaţiile corespunzătoare nivelului medieval sunt cu deosebire interesante prin evoluţia lor. 
Astfel, au fost identificate elemente ale unei fortificaţii medievale timpurii, fortificaţii de pământ cu palisadă. 
Piese de metal lipsesc, dar materialul ceramic care datează palisada, are cele mai apropiate analogii cu 
materialul arheologic care datează palisada complexă din fortificaţia de pământ de la Şirioara, jud. Bistriţa
Năsăud. Au fost identificate, în această etapă a cercetării şi elemente care pot sugera tehnica realizării 
palisadei. 

O ultimă etapă de fortificare este reprezentată de o curtină de piatră ale cărei fundaţii au fost 
descoperite in situ, pe una din laturile ei. Planul curtinei a putu fi stabilit identificându-se şi amprenta 
fundaţiilor ei, în zonele în care acestea nu s-au păstrat. Această curtină de piatră taie complexe mai vechi, 
dar menţionăm că în secţiunile trasate au fost identificate şi complexe medievale databile prin materialul 
arheologic recoltat în sec. XIII-XIV, acesta fiind momentul în care suprafaţa fortificată a fost redusă şi 
fortificată în piatră. 

135. VINŢU DE JOS- MĂNĂSTIREA DOMINICANĂ ŞI CASTELUL MARTINUZZI, Jud. Alba; Adrian 
Andrei Rusu, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj Napoca, Viorica Rusu Bolindeţ, M.N.I.T. Cluj 
Napoca, Nicolae M. Simina, Muzeul Orăşenesc Sebeş, studenţi ai Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj Napoca 

A fost cercetat exteriorul colţului de nord - est al navei bisericii, unde a fost identificat un atelier de 
cioplirea pietrei; zona din exteriorul închiderii de vest a navei, unde a fost delimitat cimitirul anterior 
construcţiei mănăstirii; anexele de sud, unde au apărut încăperi dotate cu sisteme de încălzire prin podele; a 
fost începută sondarea anexelor de vest, unde a fost, de asemenea, identificat un sistem de încălzire prin 
podele. Printre materialele arheologice recuperate se numără pietre profilate gotice şi renascentiste, 
fragmente de frescă, un fragment de statuetă gotică, mică, de bronz, un fragment de potir ceramic (sec. 
XIV), noi tipuri de cahle, o cruciuliţă pectorală de os cu scene identificabile după inscripţiile chirilice, un 
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tezaur (al treilea)constând din circa 1 Kg monede şi piese de podoabă de argint, din secolul al XVI-iea. 

136. VITĂNE$TI, Corn. Purani, Jud. Teleorman; "MĂGURICE"; Radian-Romus Andreescu, MNIR, Cătălin 
Borţun, Mirea Pavel, Pompilia Zaharia, Muzeul Judeţean Teleorman; Ion Pătraşcu, Universitatea Bucureşti 

Cercetările din aşezarea gumelniţeană târzie de la Vităneşti au vizat în principal două direcţii: 
extinderea ariei săpăturilor prin deschiderea unor noi suprafeţe şi cercetarea complexelor apărute în 
campaniile precedente. 
Pentru atingerea primului obiectiv a fost deschisă o nouă suprafaţă, S-Z, de 1 O x 1 O m, plasată spre 
marginea de vest a aşezării. Săpăturile au confirmat faptul că, în această zonă a teii-ului, primul nivel de 
locuire este acoperit de un strat de pământ mult mai gros. Astfel, dacă în partea estică a aşezării nivelul de 
locuire a apărut la -0,20/0,30 m (fiind din păcate deranjat de lucrări agricole recente), în zona de vest. deşi s
a ajuns la -1 m, nu s-a atins încă acest nivel, care este însă anunţat de schimbarea culorii solului şi de mici 
porţiuni de pământ amestecat cu chirpic. Materialul arheologic, sărac până la -0,50 m, devine după această 
adâncime mult mai bogat şi variat, dar ceramica este în marea ei majoritate puternic fragmentată. 

Pentru realizarea celui de-al doilea obiectiv ne-am concentrat atenţia asupra resturilor locuinţelor 
L 1 /93 şi L3/95. 

Locuinţa L 1/93. Cercetările au vizat zona din jurul celor două vetre aflate una în locuinţă, (vatra nr. 
1) cealaltă în exteriorul ei (vatra nr.2). Studierea acestei structuri de locuire a fost mult îngreunată de o serie 
de gropi moderne care au distrus în mare parte cele două vetre, precum şi porţiuni din jurul lor. Amintim că 
această structură de locuire avea dimensiuni de aproximativ 4 x 4 m, dar că resturi masive de chirpic, cu 
vase întregibile deasupra, nu au fost găsite decât într-o zonă relativ restrânsă aflată în jurul vetrei nr. 1. în 
rest bucăţile de chirpic şi fragmentele ceramice erau mult mai rare. La limita sudică a locuinţei se afla o 
posibilă zonă menajeră cu multe fragmente ceramice şi resturi osteologice. Cercetările din această 
campanie s-au concentrat asupra vetrei nr. 1 şi a zonei din jurul ei, zonă acoperită cu un strat de chirpic ars. 
Demontarea vetrei nr. 1 şi a porţiuni din jurul ei a relevat câteva aspecte interesante. Structura de locuire 
avea în jurul vetrei o podea cu trei faze de refacere. Podelele aveau o grosime de 3-3,5 cm. Sub ultima 
podea au fost descoperite resturi de chirpic care suprapuneau o altă podea, destul de prost păstrată, care 
aparţinea unei prime faze a acestei structuri de locuire. Vatra avea o formă relativ pătrată, fiind însă parţial 
distrusă de trei gropi moderne, din care una îi perforează centrul. Au fost identificate trei faze de refacere. 
Prima a fost construită pe un pat de pietriş (această fază a fost din păcate distrusă înainte de a fi studiată în 
amănunt). Plăcuţele celei de-a doua faze, masive, (grosime 5-7 cm) sugerând o folosinţă îndelungată, erau 
aşezate direct peste plăcuţele celei de-a treia faze. Sub ele se afla o umplutură formată din bucăţi de chirpic 
de diverse mărimi. Vatra era înconjurată de o gardină formată din lutuieli succesive de 1,5-2 cm grosime, 
gardină care se mai păstrează doar pe două laturi. Vatra a fost construită odată cu a doua refacere a podelei 
de lut. De la acest nivel se ridică gardina care are la interior umplutura de chirpic, peste care s-a aplicat 
lutuiala vetrei. În partea stângă a vetrei la limita nordică a locuinţei au fost degajate bucăţi de chirpic cu urme 
de pari, unele făţuite, care proveneau, fie de la un perete, fie, mai plauzibil, de la o construcţie din lut şi lemn, 
probabil un gen de laviţă. Deasupra acestei aglomerări de chirpic erau plasate marea majoritate a vaselor 
întregibile, descoperite în campaniile anterioare. ·în această zonă sunt evidente urmele unei arderi puternice, 
unele bucăţi de chirpic fiind aproape vitrificate. În restul locuinţei urmele incendiului sunt mult mai puţin 
vizibile. 

În suprafaţa A-G s-a demontat ceea ce am denumit locuinţa L3/95, care se prezenta sub forma unor 
mase, mai mult sau mai puţin compacte, de lut nears de culoare cenuşiu-albicios. În aceste mase erau 
prinse fragmente ceramice şi resturi osteologice. Dimensiunile aproximative ale locuinţei le estimăm la 4 x 5 
m. Nu au fost descoperite urme de pari care să delimiteze mai precis conturul locuinţei. 

Alături de aceasta a fost cercetat un complex cu o funcţionalitate cu totul deosebită, constând într-o 
structură de chirpic ars, din păcate puternic deteriorată, formată din două plăci de lut relativ paralele, 
orientate est-vest, având între ele o distanţă de circa 0,80 m. Între cele două plăci se aflau resturi de chirpic, 
unele dintre ele având dimensiuni relativ mari şi forme oarecum deosebite. Astfel o bucată are o suprafaţă 
făţuită convexă, iar o alta, cu secţiunea semicirculară, are o suprafaţă făţuită cu marginile uşor ridicate. O 
altă bucată masivă reprezintă aproape sigur un corn de consecraţie (vârful este rupt). Aceste resturi 
suprapuneau o lentilă de cenuşă groasă de aproximativ 0.10 m. Îndepărtarea acesteia a relevat faptul că 
focul a fost făcut pe un pat de lut galben, amenajat între cele două plăci. Între acestea, printre resturile de 
chirpic, au fost descoperite un scăunel cu spătarul arcuit şi o placă rotundă din lut cu impresiuni făcute 
probabil cu degetul. Complexul pare a fi avut o funcţionalitate mai deosebită, probabil una cultică. 

Inventarul arheologic este bogat şi conţine şi câteva piese deosebite. În suprafaţa S-Z a fost 
descoperit un fragment ceramic aparţinând unui vas de mari dimensiuni, care avea pe el o siluetă umană în 
relief, plasată sub buza vasului cu braţele îndoite de la coate în sus. Un alt fragment ceramic păstrează doar 
o parte din braţul unei siluete umane aplicate tot sub buza vasului. 

O altă descoperire interesantă este reprezentată de un cap uman extrem de schematizat, lucrat 
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dintr-o rocă de culoare cenuşiu-verzuie. Profitând de forma naturală a acesteia, meşterul gumelniţean a 
şlefuit doar câteva faţete, dând pietrei forma unui cap uman stilizat. 

Materialul ceramic, în cantitate foarte mare, este fragmentar şi este asemănător ca forme şi decor cu 
cel descoperit în campaniile precedente. Au fost descoperite multe unelte de silex, os, corn şi trei piese de 
cupru. Descoperirile referitoare la viaţa spirituală a comunităţii sunt reprezentate de statuetele antropomorfe 
din lut şi os, şi de cele zoomorfe din lut. 

Studiul materialului osteologic aparţinând mamiferelor descoperit în nivelurile eneolitice pe teii-ul de 
la Vităneşti Dragoş Moise, Centrul Naţional de Cercetări Pluridisciplinare, MNIR. 

Studiul bogatului material faunistic a stabilit structura şi repartiţia specifică a acestuia, evidenţiind 
aspecte majore ale economiei animaliere a comunităţii gumelniţene pentru care, se pare, vânătoarea a jucat 
un rol predominant. 

137. VRANIUT, Jud. Caraş-Severin; Dumitru Ţeicu, Dacian Rancu, Muzeul de Istorie Caraş-Severin 

Localitatea Vraniut se află amplasată în zona joasă a Câmpiei Caraşului, Pârâul Ciclova străbate de 
la N la S o parte din intravilanul şi hotarul aşezării. Cercetările de suprafaţă, de-a lungul albiei pârâului 
Ciclova, au identificat diverse urme de locuire din preistorie şi până la începuturile evului mediu. În urma 
acestor recunoaşteri preliminare s-a decis începerea investigaţiei arheologice, în punctul numit în toponimia 
locală "La goderie". Zona este situată la S-E de sat, în lunca pârâului Ciclova. S-a deschis aici o suprafaţă 
de 6 x 4 m, amplasată chiar în marginea albiei înalte, unde se puteau observa, în mal, urme de locuire. A 
fost cercetată la adâncimea de 0,40 m, o parte a locuinţei medievale din veacul al XII-iea. S-au recuperat 
fragmente din pereţii locuinţei, ridicaţi din nuiele lutuite. Din inventarul ei remarcăm: un cuţit şi două brăţări 
fragmentare. Inventarul predominant al locuinţei ii constituie ceramica, alături de resturile faunistice. S-a 
găsit o cantitate apreciabilă de oase, provenite de la specii domestice şi sălbatice, extrem de utile pentru 
cunoaşterea economiei aşezării medievale de la Vraniut. S-a identificat de asemenea, în suprafaţa S1, un 
nivel de locuire din perioada romană târzie (sec. III-IV) şi un nivel de locuire din prima epocă a 
fierului. 

Cercetările au.continuat în zona numită "Uliţa Popii" unde descoperiri întâmplătoare, mai vechi, 
sugerau existenţa aici a unei necropole de inhumaţie, din veacul IV. Locul lor este amplasat pe marginea de 
N a satului, în apropierea atelierelor SMA. Au fost trasate un număr de şase secţiuni cu următoarele 
caracteristici: stratul vegetal gros de cca. 15 cm are o culoare brună, urmează apoi un strat gros de cca. 30 
cm, reprezentat de un sol de culoare brun deschis, un strat de humus negru gros de 30-35 cm, cu urme de 
depuneri arheologice. De la adâncimea de 65-70 cm măsurată de la nivelul actual de călcare, începe un 
strat de lut galben-brun, steril arheologic. 

S-au constat urme de locuire din două epoci istorice pe acest câmp înalt şi urme din perioada 
medievală timpurie şi din perioada romană târzie. În S1 a fost identificat un complex de locuire din sec. 
XIII-XIV. Inventarul acestuia cuprindea multă ceramică uzuală şi o monedă care nu a putut fi determinată din 
cauza coroziunii. 

La adâncimea de 0,50 m de nivelul de călcare, s-a constatat un nivel de locuire compact din 
perioada sec. III-IV. S-a găsit o cantitate apreciabilă de ceramică, foarte diversificată din punct de vedere al 
formelor şi practicii. 

În S1, la adâncimea de 0,80 m, a fost surprinsă urma unui şanţ lat de 0,90 m şi adânc de 0,40 m. La 
golirea acestuia s-au găsit fragmente din vase de sticlă, aparţinând epocii romane (sec. III-IV) şi ceramică 
din aceeaşi epocă. 

138. ZĂU DE CÂMPIE, Jud. Mureş; Diana Bindea, M.N.I.T. Cluj Napoca= 

Analiza osteologică are în vedere un eşantion extrem de redus de oase descoperite în urma 
săpăturilor arheologice din vara anului 1996, în aşezarea de la Zău de Câmpie. Stratul de sol în care s-a 
descoperit acest material are o grosime de 45 cm, cuprins între 80 şi 1,25 cm adâncime. Din totalul de 129 
fragmente osoase determinate, toate aparţinând vertebratelor, un procent de 59,68% revine bovinelor 
domestice, urmate la distanţă de ovicaprine (17,82%) şi suine (13, 17%). Mai slab reprezentate sunt calul 
(2,32%) şi câinele (0,77%) dintre speciile domestice; de asemenea cervidele (3,87%), care includ cerbul şi 
căpriorul, şi bourul (2,32%) dintre speciile sălbatice. Prezenţa mistreţului este probabilă. Un singur fragment 
de cubitus pare, prin dimensiunile sale, să provină de la un mistreţ cu atât mai mult cu cât osul nu are 
olecranonul osificat, deci nu provine de la un adult, animalul fiind încă în creştere. Calcularea taliei nu a fost 
posibilă decât pe un singur metacarp de Ovis. Valorile obţinute, de 625,92 cm (Teichert) şi 620, 80 cm 
(Talkin) sunt mai mici decât media ovinelor din perioada bronzului de la noi. Sărăcia materialului duce la 
imposibilitatea formulării unor concluzii pe marginea lotului respectiv. Putem doar aprecia că creşterea 
bovinelor reprezenta una din îndeletnicirile importante ale comunităţii, ceea ce de altfel este caracteristic 
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acestei perioade. 

139. ZOLTAN, Com. Ghidfalău, Jud. Covasna; Valeriu Cavruc, Galina Cavruc, Muzeul Naţional de Istorie 
a Transilvaniei 

În anul 1996 Secţia Carpaţilor Răsăriteni a Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei a reluat 
cercetările în aşezarea Zoltan (comuna Ghidfalău, jud. Covasna) descoperită şi cercetată în anii 1971-1972 
de Szekely Z. Aşezarea se află la marginea de nord a satului Zoltan-Etfalva, în faţa bisericii reformate şi 
şcolii primare, pe un bot de deal, la cca. 500 m est de Olt. Partea ei de sud a fost distrusă de lucrările de 
exploatare a carierei de nisip în anii 1960. Resturile aşezării sunt răspândite pe o suprafaţă de cca. 600 x 
300 m. Au fost practicate trei secţiuni A (55 mp), B (416 mp), C (32 m.p.), toate în partea de sud a aşezării. 
Secţiunea A a fost deschisă lângă malul abrupt al fostei nisipării. Aici în stratul de cultură au fost găsite 
fragmente ceramice aparţinând fazei finale a perioadei timpurii a epocii bronzului (tip Iernut după H. 
Chiugudean) şi cultura Noua. Perioadei timpurii a epocii bronzului îi aparţin două complexe: o vatră 
acoperită din prundiş acoperit cu un strat subţire de lut ars şi o mică groapă cu oase de animale şi fragmente 
ceramice, majoritatea dintr-o pastă nisipoasă în asociere cu ceramica ornamentată cu Besenschtrich. 
Culturii Noua aparţine o groapă menajeră cu umplutura cenuşoasă. 

Secţiunea B a fost deschisă la 68,5 m vest de secţiunea A în imediata apropiere de secţiunile 
practicate de Szekely Z. În anii 70, acolo unde în malul fostei nisipării se observă un strat consistent de 
cenuşă în amestec cu ceramica culturii Noua, oase de animale bucăţi de zgură de bronz, ş.a. În stratul de 
cultură au fost găsite materiale din diferite epoci: 

- fragmente ceramice răzleţe de tip Ariuşd; 
- fragmente ceramice de tip Iernut; 
- fragmente ceramice din bronz mijlociu de un aspect inedit în asociere cu elemente Wiettenberg; 
- fragmente ceramice, obiecte de os, bronz şi lut ars aparţinând culturii Noua; 
- un număr redus de fragmente ceramice din sec. XVII-XVIII. 

Complexe: 
Fazei finale a perioadei timpurii a epocii bronzului îi aparţine complexul nr. 1, al cărui destinaţie în 

stadiul actual al cercetării rămâne sub semnul întrebării. Este vorba de o groapă mare (în porţiunea 
cercetată 16 x 8 m, adâncă peste 2, 1 m) de formă ovală cu pereţii în pantă. Alături de groapă, din partea sa 
de est, la nivelul antic de calcare şi în umplutura gropii, mai ales în partea sa de jos, se aflau multe pietre 
neprelucrate. Se pare că ele provin de la un zid ridicat la est de groapă şi căzut înainte de umplerea 
acesteia. În umplutura gropii a fost descoperit un material arheologic bogat: fragmente ceramice, oase de 
animale, câteva piese de lut ars şi os. Ceramica din groapă se împarte în două categorii: grosieră şi 
semifină. Ceramica grosieră provine de la vase lucrate din pastă având ca degresant nisip, cioburi pisate şi -
mai rar - scoici pisate. O bună parte din această ceramică este ornamentată. Ornamente întâlnite pe 
ceramica grosieră sunt următoarele: "Besenschtrich", "textil", "boabe de linte", "schnur", brâuri în relief 
simple, crestate sau alveolate. Cantitativ predomină ceramica ornamentată cu Besenschtrich şi cu brâuri în 
relief. Adeseori elementele ornamentale menţionate se întâlnesc pe aceleaşi exemplare. Ceramica semifină 
reprezentată de un număr mult mai redus de fragmente ceramice a fost lucrată din pastă în amestec cu nisip 
mărunt, are slip şi este bine netezită sau, uneori, lustruită. Din această categorie menţionăm mai multe 
fragmente de torţi cu proeminenţe ("melc", "corniţe" etc.), un picior de fructieră ş.a. Ceramica semifină de 
regulă nu este ornamentată. Doar un singur fragment are ornament incizat compus din triunghiuri haşurate 
oblic, având la bază un şir de împunsături succesive, la vârfuri - câte un punct, iar deasupra - "arcuri" 
formate din împunsături succesive realizate cu vârful unui obiect ascuţit. Printre piese individuale menţionăm 
un fragment de "toporaş" votiv, din lut ars, o dăltiţă de os ş.a. Materialul ceramic descoperit în umplutura 
gropii are cele mai apropiate analogii în depunerile inferioare de la Toszeg A, după A. Mozsolics), în 
grupurile Gornea - Vodneac în Banat (după Gh. Lazarovici), Silea - Orleşti în Oltenia (după Gh. P. Govora), 
Iernut în Transilvania (după H. Ciugudean). Această descoperire, pe de o parte, contribuie la precizarea ariei 
de răspândire a cercului cultural caracterizat prin ceramica cu ornamente "textile" şi "Besenschtrich", pe de 
altă parte impune modificări în ceea ce priveşte cronologia relativă a epocii bronzului timpuriu în Sud-Estul 
Transilvaniei. Orizontul descoperit se încadrează între cultura Schnekenberg şi începutul bronzului mijlociu. 
Se pare că la scurt timp după abandonarea complexului nr. 1, în partea centrală a gropii rămasă la acea 
dată doar parţial umplută, s-a depus un strat din bronz mijlociu (complexul nr. 1 a) El se caracterizează prin 
ceramica grosieră, semifină şi fină. Ceramica grosieră este de obicei lucrată din pastă având ca degresant 
nisip sau cioburi pisate, are de obicei culoare cenuşiu - cărămizie şi este rar ornamentată (striuri şi brâuri în 
relief). 

Ceramica semifină şi fină este lucrată din pastă având ca degresant nisip mărunt, întotdeauna are 
slip, este bine netezită sau lustruită şi este de obicei de culoare neagră, mai rar galbenă sau cenuşie. Ea 
este relativ bogat ornamentată, de cele mai multe ori prin tehnica inciziei asociată uneori cu incrustarea cu 
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alb. Motivele ornamentale întâlnite pe ceramica fină şi semifină sunt următoarele: linii orizontale şi verticale, 
uneori în "T", "spic", "brăduţ", romburi haşurate, triunghiuri, şiruri paralele de puncte dispuse de regulă 
vertical şi delimitate de linii incizate. O parte din fragmente ceramice au ornament canelat. Canelurile de 
regulă sunt late, oblice, orizontale sau verticale, uneori sunt asociate şi cu alte tehnici ornamentale (incizie, 

· împunsături succesive ş.a.). Din acelaşi context provine şi o ceaşcă "de tip Wiettenberg" cu două tortiţe 
urechiuşe, deasupra cărora din buză sunt trase câte două "corniţe", ornamentată cu caneluri late oblice, uşor 
lustruită şi având culoarea cărămizie. Deşi toate elementele specifice acestui complex ceramic au multe 
analogii în mai multe culturi din bronzul mijlociu Carpato - Dunărean, în prezent nu cunoaştem analogii 
suficiente pentru tot ansamblul elementelor prezentate. În stadiul actual al cunoaşterii considerăm că acest 
orizont prefigurează nemijlocit începutul culturii Wiettenberg în sud-estul Transilvaniei şi, probabil, este 
contemporan cu grupul Ciomortan. Din perioada târzie a epocii bronzului fac parte două "cenuşare" şi şase 
gropi menajere. "Cenuşarul" nr. 1 a suprapus în cea mai mare parte depunerea din bronz mijlociu. La baza 
"cenuşarului" a fost descoperit un strat de puternică arsură, apoi urmează două sau trei depuneri succesive 
de cenuşă delimitate uneori cu urme de "lutuieli" mai mult sau mai puţin arse. Grosimea "cenuşarului" nr. 2 
este de 1 m. Deasupra ultimei depuneri a cenuşarului a fost descoperită o "construcţie" reprezentând o 
aglomerare de bucăţi de lut ars, majoritatea provenind probabil de la bolta unui cuptor. Din partea de vest 
"construcţia" a fost delimitată de un rând de pietre neprelucrate. Printre resturile "construcţiei" s-au găsit 
fragmente ceramice aparţinând culturii Noua. 

Cenuşarul nr. 2 în parte a fost cercetat încă din anii 70 de Szekely Z. În porţiunea cercetată în anul 
1996 cenuşarul avea maxima grosime de 1,3 m şi din câte s-a putut urmări după profile, s-a format în două 
etape. Sub primul nivel al cenuşarului, pe panta accentuată a terenului a fost sesizată o lutuială puternic 
arsă, apoi după ce s-a format primul strat de cenuşă, într-o parte a fost urmărit un strat consistent de lut ars 
urmat de un al doilea strat de cenuşă. Din ambele cenuşare provine material arheologic bogat: obiecte de 
piatră (râşniţe, percutoare, ş.a.) de bronz (ace), de os (omoplaţi crestaţi, diferite tipuri de săgeţi, ace ş.a.) din 
lut ars (fusoile, rotiţe, "capete de beţe" ş.a.), câteva mii de fragmente ceramice. În secţiunea C, aflată la 
marginea de sud-vest a aşezării, stratul de cultură a fost foarte sărac. S-a descoperit doar o groapă mică cu 
fragmente ceramice Noua. 

Cercetările vor fi continuate în anul 1997. 
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STR. N. GRIGORESCU 1 

FIG.I 
(131) BRĂILA, str. N. Grogrescu 1 - Vatra medievală. 
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BR'96 
CALEA GALAŢI 2 

FIG.3 
(131) BRĂILA, Calea Galaţi 2 - Vatra medievală. Vestigii 
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