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1. ADAMCLISI, TROPAEUM TRAIANI, jud. Constanţa; Prof. Ion Barnea, coordonator 
ştiinţific, Alexandru Barnea, responsabil, arh. Monica Mărgineanu Cârstoiu, Liana Oţa, IAB; Ioana Bogadan 
Cătăniciu, IAIAC; Gheorghe Papuc, MINAC, Mihai Ionescu, MCM; Margareta Arsenescu, Carol Căpiţă, FIB; 
Nelu Zugravu, Fli; studenţii: Robert Constantin, Severus Ionescu, Adriana Panaite, Alexandra Zbuchea, Anca 
Răceanu ş.a., FIB; studenţi Fli. Fonduri IAB, IAIAC, MINAC, Fli şi FIB. 

I. Basilica O (A.B., R.C., S.I., A.P., A.Z., A.R.). Reluarea porţiunii de S a S. I prin răzuire şi apoi 
degajare atentă a urmelor de gropi apărute, cu observarea unor resturi de înmormântări foarte deranjate; craniu 
uman în poziţie secundară, în marginea de V a S. 

li. Sector A, cartierul de N, poarta de E (L.O., A.B., studenţi FIB). Deschiderea S. XII, jumătatea de 
E (14 x 2 m), corelată cu reluarea S. XI. Săpătura s-a oprit pe ultimul nivel de locuire reprezentat de o podea 
de lut şi zidul încăperii A. 2. ~. care îl continuă pe cel înregistrat în S. XI (1995); strada A. v1 şi zidurile de E şi 
V ale A. 5 (1974) continuă spre N; podea de lut în A. 5, mult adâncită (-1,06) m faţă de nivelul locuinţelor 
dezvelite anterior. 

III. Turnul nr. 4 (I.B.C.). Se confirmă observaţiile din campaniile anterioare privind inexistenţa în epoca 
romană târzie a unei porţi în acest punct. 

IV. 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 fie existat 
o intrare, prin secţiunile H, I, J şi K. Se înregistrează aici turnul „D", pe latura de E în formă de U, neidentificat 
până acum, şi el transformat în bastion în ultima fază. Se reconfirmă scoaterea masivă de piatră de talie din 
paramente în epoca medievală timpurie şi folosirea unei părţi din blocuri la construirea pe loc, imediat la E de 
fortificaţie, a unei construcţii fără mortar de formă aparent ovală. 

V. Basilica coemeterialis (N.Z., A.B., studenţi Fli). Continuare a cercetărilor în proximitatea basilicii, la 
S şi S-V, prin desfiinţarea martorului dintre S. li şi S. VI şi respectiv prin S. VIII, C. XV şi C. XVI. S-au degajat 
camerele hypogeului identificat anterior, cea de S integral şi cea de N parţial, în prima descoperindu-se un 
schelet parţial deranjat şi multe oase ale altor schelete (total, şase sau şapte indivizi), împrăştiate pe podeaua 
de mortar. Cele două camere erau legate printr-o intrare blocată în antichitate, intrarea în hypogeu făcându-se 
pe latura de E a camerei de S. Construcţia este anterioară basilicii. 

VI. Platou E de cetatejM.A., C.C., A.B., studenţi FIB). Continuare a cercetării sistematice a aşezării 
preromane de pe platou, prin secţiunea S. 4, care a oferit la început fragmente ceramice romane timpurii şi 

getice amestecate şi, în straturile inferioare mai puţin deranjate, urmele unei locuiri situate cronologic între 
Hallstatt şi Latene, cu importuri ceramice greceşti (fragmente). 

VII. Basilica extra muros, V. (Gh. P.). Completarea înregistrării planimetrice a basilicii cu anexele 
dinspre V. 

Cercetări de teren în zonă; înregistrări topo şi planimetrice, la zidul de incintă al cetăţii şi la turnuri, la 
apeducte; cercetare de teren la Abrud. (A.B., M.I., R.C., S.I.). 

2. ALBA IULIA, jud. Alba 

I. CASTRUL ROMAN APULUM (porta principalis dextra); Vasile Moga, Matei Drâmbărean, Mihaela 
Coza, Muzeul Naţional al Unirii Alba-Iulia. 

Obiectivul urmărit în campania arheologică a anului 1998 l-a constituit dezvelirea laturii estice a turnului 
de est, de flancare, al porţii castrului legiunii XIII Gemina şi urmărirea acestuia până la zidul de incintă al 
fortificaţiei antice, devenită în evul mediu prima cetate feudală de la Alba Iulia. 

Cu toate intervenţiile feudale şi moderne, a fost pusă în evidenţă şi această latură din complexul porţii 
romane, măsurată acum cu exactitate (6,50 x 1,55 m) şi păstrată în elevaţie pe mai bine de 1,50 m. 

Îndepărtarea depunerilor feudale târzii, ne-a permis şi dezvelirea parţială a zidului de curtină, surprins 
pe o lungime de 3, 1 Om. (corespunzătoare interiorului turnului de est al porţii romane) alcătuit din masive blocuri 
patrulatere legate cu mortar hidraulic, păstrate şi astăzi in situ. 

S-a constatat, din nou, aceeaşi „penurie" a inventarului roman, găsindu-se sporadic fragmente 
ceramice provenite de la pereţii de amfore şi opaiţe. O descoperire interesantă s-a dovedit a fi un antefix 
întreg, cu masca unui leu, interpretat de noi ca o materializare în ceramică a insignei - signum - legiunii XIII 
Gemina. 
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li. STR. ARHIM. IULIU HOSSU (fostă Brânduşeij - limita de sud-vest a oraşului roman; Radu 
Ciobanu, Matei Drâmbărean, Muzeul Naţional al Unirii Alba-Iulia 

Săpăturile arheologice au avut în vedere o suprafaţă de 13 x 9 m, corespunzătoare imobilului ce urma 
a fi construit. În acest perimetru, situat la aproximativ 15 m de actual front stradal, au fost execuate trei secţiuni, 
S 24, S ?5 şi S 26. 

ln urma cercetărilor arheologice au fost puse în evidenţă elementele de fortificaţie ale incintei oraşului 
roman, precum şi fragmente din zidul acesteia, atâtea câte s-au mai putut păstra. Ceea ce aduce nou săpătura 
de faţă, în raport cu rezultatul celei executate anterior pe terenul învecinat, situat la nord, este punerea în 
evidenţă a închiderii incintei chiar în acest punct. Din păcate, zidul de incintă a fost în cea mai mare parte distrus 
- o singură asiză a fost descoperită doar în S 26 - însă blocurile din alcătuirea sa au fost reperate atât pe bermă 
cât şi în şanţul exterior de apărare. Ca materiale de inventar arheologic ar fi de amintit: un altar consacrat lui 
lupiter, cu o grafie caracteristică sec. al III-iea, un fragment de opaiţ (tipul X - după Loschke) şi un fragment 
de terra sigillata ( tip. Drag. 37). 

III. STR. MACULUI Nr. 4; Aurel Dragată, Nicolae Rodean, Adrian Gligor, Muzeul Naţional al Unirii Alba 
Iulia; Gabriel Rustoiu, Alba Iulia. 

Au fost executate săpături arheologice de salvare pentru descărcare de sarcină istorică a terenului 
situat pe str. Macului, nr. 4. În acest perimetru, cuprins în curtea Colegiului „Horea ,Cloşca şi Crişan", urma 
să fie construită o extindere a Grupului Şcolar de Industrie Uşoară Alba Iulia. Pe suprafaţa ce urma a fi afectată 
de construcţie, la data începerii investigaţiilor, existau amenajări contemporane (seră, canalizare, teren de sport 
asfaltat) care au distrus parţial straturile de cultură. Pentru verificarea stratigrafiei şi a importanţei vestigiilor 
istorice au fost deschise cinci secţiuni. 

Complexele arheologice, puse în lumină cu acest prilej, au constat din: locuinţe şi bordeie romane 
(3 x 1,80 x -1,30 m; 3,90 x 3, 1 O x -2,30 m), unele dintre ele, cu mai multe nivele succesive de locuire, din care 
s-a prelevat material ceramic, tegular şi osteologic. Au fost surprinse: fragmente de ziduri lucrate în tehnica 
opus incertum, o încadrare mai pertinentă a acestora putând fi oferită de ştampilele de pe lucernele descoperite, 
locuinţe medievale cu sau fără anexă, de formă dreptunghiulară (3,20 x 2, 1 O x -1 m; 4,20 x 3, 1 O x-1,20 m), ale 
căror vestigii pledează pentru o încadrare cronologică în sec. XI-XIII (?) şi numeroase gropi menajere. Probabil 
că zona cercetată făcea parte din oraşul antic Municipium Septimium Apulensis, mai precis de la periferia sa 
vestică. 

IV. COLONIA AURELIA APULENSIS- Cluj-Napoca, jud. Cluj Sanctuarul lui Liber Pater; Alexandru 
Diaconescu, Universitatea Babeş din Cluj Napoca, lan Haynes, Birkbeck College, University of London, Alfred 
Schăfor, Winckolmann ln,ilitut, Humboldt Univornităt zu Borlin 

În lunile august şi septembrie 1998 au fost reluate, după o întrerupere de mai mulţi ani, săpăturile în 
zona „sanctuarului lui Liber Pater" (primele cercetări s-au derulat între 1989 şi 1992 sub direcţia lui Al. 
Diaconescu). Noile investigaţii s-au desfăşurat sub forma unui şantier şcoală organizat în colaborare cu 
universitatea „ 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi cu Muzeul Unirii din aceiaşi localitate, la care au participat, 
în afară de semnatarii acestei note, asistaţi de Robin Densem de la Museum of London Archaeology Service -
de acum în colo prescurtat MOLAS - şi de Claudia Melisch de la universitatea din Berlin, alţi 11 specialişti din 
Anglia, Germania şi România (reprezentând 1 O instituţii diferite), precum şi 30 de studenţi din cele trei naţiuni. 

Prima operaţiune executată de echipa de topografi (Dr. Petre Rauxloch, MOLAS, Marek Ziebart, 
University of East London, lector Valerian Bărbuţă, Univ. Alba Iulia) a fost stabilirea reţelei topografice a sitului 
şi racordarea acesteia la reţeaua naţională. Datele au fost înregistrate în sistemul GIS (General Information 
Systems) care oferă un mare potenţial pentru stocarea informaţiei arheologice. De asemenea, zona din imediata 
apropiere a sanctuarului a fost cartografiată obţi~ându-se un model digital al terenului (DTM), ce permite o mai 
bună sesizare a configuraţiei reliefului (fig. 1 ). ln paralel dl. Adrian Alicu de la Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei a executat cartarea pe bază de rezistivitate a unei suprafeţe de 40 x 1 O m din cadrul aceluiaşi 
areal. Dr. Bill McCann, directorul lui Clark Laboratory, MOLAS, a realizat o cartare pe bază de radar (ground 
penetrating radar - GPR), cumulând date pe mai bine de 15 km liniari, care prelucrate pe computer au oferit o 
imagine surprinzătoar de clară a structurilor subterane. Până la începerea noii campanii datele rezistivităţii vor 
fi coroborate cu cele radar şi se vor executa hărţile subterane, din 1 O în 1 O cm, a zonei din jurul sanctuarului. 
Echipa de paleobotanişti, condusă de Dr. Barbara Zach, Institut fi.ir Ur-und Fruhgeschichte, Abteilung Africa, 
a început studiile preliminarii de mediu, extinse şi la alte situri din zonă, ce aparţin unor perioade diferite şi care 
oferă un util material comparativ pentru obiectivul nostru. 

Săpătura propriu-zisă a avut două obiecte de bază: dezvelirea unor structuri ce fuseseră escavate 
anteri~r şi apoi reacoperite, pentru ca planul acestei zone să poată fi racordat la noile săpături, precum şi 
deschiderea unor suprafeţe noi în zona curţii sanctuarului. Din păcate starea de conservare a vechilor structuri 
s-a dovedit a fi deplorabilă, din cele două cuptoare de ars ceramică descoperite în 1991-1992 ne mai 
rămânând decât urme sporadice, insuficiente pentru a de putea lua probe arheomagnetice în vederea datării 
lor pe această cale. Chiar în martorul de sub rambleul căii ferate a fost secţionat un al treilea cuptor, dar 
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9ezvelirea sa integrală s-a dovedit imposibilă din cauza pânzei freatice şi a pericolului reprezentat de poziţia sa. 
ln suprafeţele nou deschise (15 x 10 m), sub stratul de dărâmătură a acoperişului au apărut urmele unui al 
patrulea cuptor, care va fi cercetat în campania viitoare. 

Pentru prelucrarea ceramicii, atât din nivelul de folosire a sanctuarului, cât şi din cuptoarele 
postromane, echipa de ceramologi, alcătuită din Seven Conrad, Institut fur Klassische Arcăologie der 
Universităt Halle, Viorica Rusu-Bolindeţ, muzeul Cluj, Frank Pemberton, univ. Londra şi Fiona Seeley, Museum 
of London Finds and Environmental Services, au realizat studiile preliminare, alcătuind tipologia pastelor şi 
repretoriul de forme prin prelucrarea ceramicii din vechile săpături. 

Dr. Ştefan Altekamp, de la univ. Berlin, a realizat pe casete video un film didactic ce va fi difuzat în cele 
trei ţări participante la proiect. 

3. ALBEŞTI, jud. Constanţa; Adrian Rădulescu, Maria Bărbulescu, Livia Buzoianu, Lucian Arsenie, 
MINAC; Nicolae Georgescu, Muzeul de Arheologie Callatis-Mangalia. 

Campania arheologică din 1998 şi-a propus. cercetarea zonei de NV din interiorul suprafeţei fortificate, 
sectorul 8, caroul 68 şi caroul 69; delimiatarea compartimentărilor aflate în partea de nord a aşezării, cu 
evidenţierea fazelor de construcţie. 

Cercetările din sectorul 8, caroul 68 au surprins continuarea incintei i pe latura de vest a platoului, 
incinta, păstrată pe o lungime de 7,80 m., are lăţimea de 1,25 m. şi este alipită incintei din faza a li-a a aşezării. 
Tot aici a fost delimitată încăperea L1/vest, cu dimensiunile de 3,70 x 3,10 m. 

Compartimentările pe latura de nord sunt delimitate de incinta a li-a şi de un zid B paralele cu acesta. 
Urmărite de la vest spre est, aceste construcţii sunt: 

• L 1/nord - contemporană incintei din faza a li-a; 
• l2/nord - contemporană într-oprimă fază cu incinta I; în faza a li-a se amenajează un pavaj şi locuinţa 

este delimitată de a doua incintă: 
• culoar în forma literei L, orientat sud/nord; acesta a fost creat odată cu amenajarea locuinţei L2 în 

faza a li-a; 
• în continuare, spre est (corespunzător carourilor S.B. 39--29), este compartimentarea L3. Acesta 

comportă două amenajări: 
- canal, păstrat pe o lungime de 7,40 m., orientat sud/nord, care străpunge incinta a li-a; 
- ulterior, se înalţă un pavaj care acoperă canalul şi suprapune şi zidul B (suprafaţa pavajului este de 

5,30 X 2,20 m); 
• în partea de NE a aşezării se detaşează o mare încăpere (L4/nord), lungă de 17 m. În faza a doua, 

este amenajată o nouă intrare pe latura de sud; 
• în interiorul compartimentării L4 este delimitată încăperea L5; mai bine păstrate, zidurile dinspre nord 

şi est sunt de 1 O şi respectiv 11,30 m.; 
• spaţiul locuinţei L5 este ocupat parţial de o altă compartimentare -- L6; acesta are amenajată, spre 

sud, o vatră cu axele de 1,83 x 0,85 m. noua construcţie, ulterioară locuinţei L5, păstrează pentru laturile de 
vest şi de sud doar resturi de zidărie; 

• Ultima compartimentare spre est este locuinţa L7, contemporară prin sistemul de construcţie 
locuinţei L6. 

Cele şapte compartimentări paralele laturii de nord a incintelor documentează etapele din existenţa 
aşezării: etapa I coincide cu amenajările din faza l-a a locuinţelor L 1, L2 şi L4; etapa a li-a este documentată 
de amenajările din faza a li-a ale aceloraşi locuinţe, de construcţia canalului din L3 şi eventual de locuinţa L5. 
Locuinţele L6 şi L7 aparţinând perioadei a III-a a existenţei fortului, etape precizate în rapoartele anterioare în 
legătură cu incintele aşezării şi cu celelalte locuinţe degajate până acum. Materialele arheologice recuperate 
aparţin ultimelor două etape. Ele constau din recipiente şi ştampile amforice din Heracleea Pontică, Rhodos, 
Sinope fi Cos; veselă uzuală (kantharoi, unguentaria, castroane), vase de depozitare (fragmente de chiup), 
unelte din corn şi piatră. Între ştampilele amforice pondarea cea mai mare o deţin exemplarele de Rhodos fi 
Sinope din al treilea sfert al secolului III a.Chr. 

4. ALBIŞ, jud. Covasna; Bart6k Botond, OJPCN Covasna, Bordi Zs. Lorand, Muzeul Naţional 
Secuiesc 

Au fost efectuate cercetări arheologice de salvare la Biserica Reformată din Albiş, ca urmare a 
infestării materialului lemnos din interiorul acesteia cu spora ciupercii xilofage „Merullius lacrimans". Au fost 
cercetate interiorul şi zo~a nordică a monumentului eclesiastic, stabilindu-se cele patru faze de construcţie a 
acestuia. 

Monumentul este de tip biserică sală cu absida poligonală căreia i s-a adosat pe partea sudică un 
portic de mari dimensiuni. Biserica este înconjurată cu un zid oval din piatră şistoasă, înalt de 2-2,5 m, având 
un turn de poartă - folosit ca şi clopotniţă - construit în stil baroc. 
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În prima fază a fost construită o biserică sală cu absida semicirculară cu lungimea de cca. 14,5-15 m 
şi lăţimea de 5,2 m. La execuţia fundaţiei şi a zidurilor s-a folosit piatră şistoasă, exploatată din apropierea 
localităţii, legată cu un mortar având un conţinut mare de nisip. Fundaţiile, puţin adânci, au impus construirea 
unui contrafort de sprijin lângă peretele absidei, într-un unghi de 12° spre nord. De zidul nordic al navei a fost 
adosată o sacristie de formă patrată, de mici dimensiuni. Această biserică în stil romanic a fost construită la 
sfârşitul ~ec. XIII - începutul sec. XIV. 

ln a doua jumătatea a sec. al XV-iea, biserica romanică, probabil ca urmare a creşterii populaţiei, a fost 
demolată şi reconstruită în stil gotic târziu. Noua biserică a fost alungită spre vest şi est cu câte 5 metri, lăţimea 
rămânând neschimbată. Noua absidă poligonală a fost construită având aceeaşi lăţime cu nava. Lân~ă zidul 
nordic s-a. construit o sacristie trapezoidală cu două încăperi, care refolosea parţial fundaţiile sacristiei 
romanice. ln această fază biserica a fost prevăzută cu două intrări: una spre vest, cealaltă pe latura sudică. Din 
această fază de construcţie se mai păstrează ancadramentul ogival al intrării vestice, ferestrele gotice 
modificate ale absidei şi uşa sacristiei zidită într-o fază ulterioară. 

În urma Reformei din cadrul Bisericii Catolice, la sfârşitul sec. al XVI-iea - începutul sec. al XVII-iea, a 
avut loc o nouă transformare a bisericii. Pe latura sudică a navei a fost ridicat un portic având suprafaţa de 
3 x 3,4 m. Paralel a avut loc demolarea sacristiei, pe fundaţiile căreia au fost ridicate trei contraforturi, totodată 
au fost transformate şi ferestrele navei. 

Ultima transformare care a avut loc în cursul sec. al XVIII-iea s-a limitat la mărirea porticului sudic, 
biserica primind forma actuală. 

Cea mai importantă descoperire cu ocazia cercetărilor a constat în descoperirea unei cade de botez, 
prevăzută cu suport. A fost realizată din andezit roşu de Racoş sau de Herculian, în formă de clepsidră, cu 
secţiune octogonală. La jumătatea înălţimii este prevăzută cu o nervură profilată, laturile fiind decorate cu 
motivul „dinţilor de lup". A fost descoperită într-o groapă săpată în nivelul de călcare a fazei a III-a de 
construcţie. Suportul, este dreptunghiular, cu colţurile rotunjite, fiind tot din andezit,. având suprafaţa decorată 
cu o bandă adâncită, care în colţuri formează unghiuri secţionate de semicercuri. lntregul ansamblu poate fi 
datat în secolele XIII-XIV. 

Descoperirile din cadrul monumentului eclesiastic de la Albiş pot constitui punctul de pornire pentru 
unele cercetări interdisciplinare, care vor aduce date noi cu privire la localităţile medievale timpurii din zona 
judeţului Covasna. 

5. ARDUD, jud. Satu Mare 

I. ,,CETATE"; Szocs Peter Levente, Muzeul judeţean Satu Mare 

Să.pciturilo <11 ht:ologico au fo5t ofoctuato În cur::iul lunii augu::it :;ii ::ioptembrio 1999, În vodoroa oliborării 

terenului de sarcină istorică, în conformitate cu contractul nr. 708 din 08. 07. 1998. 
Cercetările au vizat zona unde drumul DN 19 A intersectează perimetrul Cetăţii Ardud, construit în anul 

1481, de voievodul Bartolomeu Dragfi - din familia Drăgoşeştilor. Lucrările au fost efectuate pe partea dinspre 
cetate a drumului DN 19 A între Km 14 + OOO şi Km 14 + 179, practicând secţiuni succesive, situate paralel 
cu drumul. A fost secţionată şanţul cetăţii, distrus parţial de drum, şi au fost identificate construcţii 
contemporane cu refacerea castelului de către contele Karolyi, în anul 1711. 

Între complexele descoperite se numără şanţul cetăţii, construit în secolele XVI-XVII precum şi o casă 
din secolul al XVIII-iea, identificat în secţ. li. În urma transformării cetăţii în castel şanţul acestuia a fost folosit 
în scopuri gospodăreşti, cum arată descoperirile din şanţ. Astfel, au fost identificate o serie de construcţii din 
secolele al XVIII-iea şi XIX-iea, precum şi o groapă de stins var. 

Materialul arheologic salvat poate fi grupat cronologic în modul următor. Primul este lotul ceramicii 
preistorice, din perioada epocii bronzului, denotând existenţa unei aşezări umane din această perioadă în zonă. 
Al doilea lot este din Evul Mediu (sec. XV-XVI}, corespunzând funcţionării cetăţii, edificat de familia 
Drăgoşeştilor. Acest grup de material se remarcă prin bogăţia lui, precum şi prin valoarea istorico-artistică. Din 
acest lot se disting fragmentele de cahlă, decorate cu motive renascentiste, cărămizi smălţuite şi ceramică de 
uz comun. Sticlăria este prezentă printr-un fragment de pahar cu decor renascentist, iar piesele de metal prin 
obiecte de bronz, provenind de la accesorii vestimentare. O descoperire cu totul inedită este aceea a unui 
glonte de puşcă, provenind dintr-un strat de arsură legat de unul dintre asediile din secolul al XVI-iea. Al treilea 
lot de material, mai redus în număr, reprezintă perioada de refacere a cetăţii din secolele XVIII-XIX. 

Prin acestă săpătură a fost salvată un interesant material arheologic, care contribuie la cunoaşterea 
istoriei militare, a vieţii economice şi sociale a zonei din perioada medievală (sec. XV-XVll-lea). 

li. ,,CETATEu; Janos Nemeti, Muzeul judeţean Satu Mare 

Cercetările au vizat zona drumului D. N. 19/7 la intersecţia perimetrului cetăţii de la Ardud. Acest sit 
arheologic medieval este situat pe malul înalt al pârâului Homorod. Terasa a fost locuită şi în epoca străveche, 
fapt atestat prin cercetările de teren efectuate în anii din urmă. Fragmentele ceramice adunate din arătură în 
anul 1980 au stabilit aici, existente unei aşezări din epoca bronzului mijlociu, din mileniul li a.Chr. 

https://biblioteca-digitala.ro



Sondajele arheologice efectuate au confirmat rezultatele cercetărilor de teren. Primul nivel de locuire, 
adică strat de cultură, care se coloreză în negru-închis, împreună ca fragmente ceramice, oase de animale, lut 
ars (chirpici) atestă existenţa unei locuiri din epoca bronzului. În secţiunea trasată a fost cercetată şi o groapă 
menajeră de formă ovală, uşor adâncită în lutul roşcat cu un conţinut bogat ceramic şi chirpici, databilă din 
etapa mijlocie a epocii bronzului, sec. XVI-XIV a.Chr. 

6. BAIA, jud. Suceava; Stela Cheptea, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană - laşi 

Cercetările arheologice din interiorul Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Baia, ctitorită de Petru 
Rareş în 1532, au fost realizate într-un timp foarte scurt, impus de şeful proiectului de consolidare/restaurare. 
Fondurile necesare pentru decontarea lucrărilor au fost acordate de Academia Română-Filiala laşi. Săpăturile 
arheologice din vara anului 1998 sunt în continuarea celor întreprinse, cu unele întreruperi, între anii 1898 şi 
1994, când s-a sondat terenul din jurul bisericii, atât pentru a se afla situaţia fundaţiilor, cât şi pentru a se 
cerceta dacă biserica a fost precedată de o alta mai veche şi, în acest caz, se urmărea datarea ei şi cu ajutorul 
materialelor găsite în necropolă. 

Pentru investigarea interiorului bisericii Adormirea s-a aplicat metoda clasică de cercetare, adică 
practicarea unei secţiuni longitudinale pornind din dreptul mesei altarului, trecând prin naos şi pronaos, astfel 
încât profilul nordic al secţiunii să coincidă cu axul monumentului. Totuşi, acest şanţ nu a putut fi prelungit atât 
în altar - de la masă spre absidă - deoarece în spaţiul amintit se află o sobă, cât şi în pridvor unde există .o 
pardoseală masivă din beton, extrem de greu de înlăturat în condiţiile în care se lucra contra cronometru. ln 
acestă sutuaţie, s-a deschis o casetă în porţiunea de nord-est a absidei altarului, latura mare fiind în continuarea 
profilului de nord al secţiunii, iar în pridvor o altă casetă pe latura de nord, acolo unde pereţii prezintă fisuri 
deosebit de adânci şi era necesar a se descoperi cauza apariţiei acestora. Fundaţiile zidului dintre naos şi 
pronaos, de pe latura de sud şi de nord a monumentului, precum şi ale absidelor laterale, au fost cercetate 
numai prin mici casete. 

Cum era de aşteptat principalele rezultate au fost obţinute în secţiunea principală, adâncită până în solul 
viu, dar la baza fundaţiilor s-a ajuns numai în dreptul temeliei dintre pridvor şi pronaos, care se află la 1,90 m de 
la nivelul de călcare din timpul lui Petru Rareş şi dintre pronaos şi naos, care se găseşte la 2, 1 Om, din dreptul 
aceluiaşi nivel. Deoarece s-a luat în consideraţie starea monumentului, adâncirea până la baza fundaţiilor în 
toate deschiderile, până la cotele amintite, ar fi fost riscantă. O constatare deosebit de importantă este aceea 
că structura fundaţiilor nu este uniformă pe toată înălţimea, situaţie întâlnită şi pe faţa ex1erioară a temeliilor, fapt 
care ne-a determinat atunci să avansăm ipoteza existenţei unui monument anterior celui din timpul lui Petru 
Rareş şi care, cu ajutorul ultimelor investigaţii, a fost confirmată. Astfel, în toate deschiderile cercetate s-a 
observat că de la baza fundaţiei, i,e o înălţime de cca 1,25 m, calitatea zidăriei este bună, pietrele de carieră 
masive fiind legate cu un mortar de calitate; urmează un strat de 0,25-0,50 m în care pietrele sunt dizlocate 
sau aruncate în groapa fundaţiei cu mult mai puţin liant. Peste această porţiune de temeli se ridică, de jur 
împrejurul bisericii, un zid înalt de 0,40-0,50 m, având parametrul uniform, pietrele fiind legate cu mortar tare, 
constituind porţiune dintr-o elevaţie. Aceasta se retrage faţă de fundaţie, cu O, 15 m în zona de vest sau în absida 
altarului (0,05-0, 1 O m) şi se evazează peste ambele feţe ale fundaţiei dintre naos şi pronaos, cu O, 15 m. Prin 
casetele deschise în colţurile de sud-vest şi nord-vest din naos şi sud-est şi nord-est din pronaos s-a 
demonstrat, fără puţină de tăgadă, că ctitoria lui Pentru Rareş suprapune o biserică mai veche, orientată, spre 
nord-est, foarte puţin faţă de axul celei actuale. Situaţia este deosebit de evidentă în zona zidului dintre pronaos 
şi naos unde peretele existent, având lăţimea de 1,50 m, a fost ridicat pe mijlocul celor două lăcaşe ale tiranţilor 
zidului vechi, care are o grosime de 2, 15-2,25 m, în aşa fel încât marginile parametrului actual sunt în aer, semn 
că între demantelarea primei construcţii şi ridicarea celei de a doua nu a trecut mult timp, lemnul păstrându-se 
atunci încă în lăcaş. O confirmare a situaţiei a fost prilejuită de descoperirile din absida altarului. Astfel, pe 
nivelul de construcţie cel mai vechi, reprezentat de o lentilă de mortar, corespunzător părţii superioare a 
fundaţiei, s-a _descoperit prima masă a altarului, mai lată cu 0,20 m, faţă de cea care datează din vremea lui 
Petru Rareş. ln toate casetele deschise, apare, peste zidul demantelat al vechii biserici, un strat de mortar gros 
de 0,05-0,07 m, care reprezintă nivelul de călcare din timpul lui Petru Rareş. Aceeaşi situaţie se întâlneşte şi 
în absidele laterale unde paramentul vechi este în continuare zidului bisericii, absidele actuale fiind marcate, în 
grosimea zidului, numai de la nivelul Patru Rareş, sub stratul de mortar amintit păstrându-se lăcaşul tirantului 
din vechiul zid. 

În ce priveşte posibilitatea datării bisericii aflată sub ctitoria lui Petru Rareş, un factor important l-au 
construit depistarea, pe anumite porţiuni a nivelului de construcţie, dar şi a celui ce a urmat demolării şi care 
constă dintr-un strat de pământ negru granulos, gros de cca 0,40 m, care căpăcuieşte toată suprafaţa 
cercetată, niveluri sub care se află un strat de pământ negru compact de cca 1,00 m, care constituie stratul de 
înmormântări, anterior ambelor monumente. Scheletele dezvelite au fost numeroase, uneori suprapuse, alteori 
deranjate. Remarcăm trei schelete tăiate de fundaţia dintre pronaos şi naoas, unul aflat sub masa veche a 
altarului, precum şi alte două, descoperite în naos, unul păstrând în zona gâtului mici nasturi globulari, prost 
conservaţi, iar cel de al doilea având un gros de argint emis de Ştefan cel Mare în prima parte a domniei. În 
această situaţie se impune o primă concluzie, şi anume aceea că lăcaşul de cult peste care şi-a ridicat biserica 
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Petru Rareş datează din vremea domniei lui Ştefan cel Mare. O a doua încheiere se referă la necropola 
deranjată de fundaţiile momumentului ştefanian, care confirmă ipoteza formulată anterior conform căreia, 

undeva în apropriere, se află o altă biserică mai veche, în a cărui cimitir s-au făcut înmormântări până în prima 
parte a domniei lui Ştefan, lăcaş dispărut, probabil, în timpul asediului lui Matei Corvin în Baia, fapt confirmat 
stratigrafic de urmele incendiului păstrate pe nivelul de funcţionate cel mai vechi. După distrugerea Băii în 
decembrie 1467, Ştefan, s-a simţit obligat să ridice, probabil, în mare grabă, un alt lăcaş de cult pentru orăşeni, 
pe care l-a împodobit în interior cu frescă, dovadă stând fragmentele descoperite în colţul de nord-vest al 
naosului, unde se mai păstrau urme de tencuială pe elevaţia de sub nivelul de călcare din vremea lui Petru 
Rareş, dar şi într-o groapă din curtea monumentului. Se pare că biserica lui Ştefan cel Mare nu a avut o viaţă 
foarte lungă, graţie evenimentelor petrecute în partea a doua a domniei ctitorului sau a urmaşilor săi, dar poate 
şi datorită unor nerealizări tehnice în construcţie. Cert este faptul că într-un anume moment, încă ne precizat, 
vechea biserică a fost demolată, rămânând din parament cei cca 0,40 m de zidărie, interiorul fiind umplut cu 
pământ negru granulos. În momentul în care Petru Rareş a hotărât rezidirea ctitoriei tatălui său, meşterii au 
săpat de jur împrejurul vechiului parament, urme surprinse clar în profilele noastre, pentru a cerceta starea 
zidurilor pe care trebuiau să ridice noul lăcaş. Nivelul de funcţionare al bisericii noi este marcat de stratul de 
mortar amintit. 

Aceste importante descoperiri au fost făcute cu ajutorul concucerii Comisiei Naţionale de Arheologie, 
care a acordat autorizaţia de cercetare în timpul cel mai scurt. De asemenea, trebuie să remarcăm faptul că 
proiecte de restaurare asemănătoare cu cel de la Baia sunt avizate înainte de efectuarea cercetărilor 

arheologice, care, de cele mai multe ori, pun în faţa proiectantului probleme deosebite şi necesită o 
reproiectare. În cazul bisericii Sf. Maria din Baia pe lângă reproiectarea care va fi necesară se impune, in primul 
rând, cercetarea şi eliminarea ciupercilor care au invadat monumentul, acopertind pictura şi punând suportul 
acesteia şi chiar piatra în pericol (la această concluzie a ajuns un grup de specialişti, convocaţi la faţa locului, 
între care menţionăm pe doamna dr. E. Mustaţă). Datoria şefilor de proiectare ar fi luarea considerare a tuturor 
elementelor care ar contribui la consolidarea şi conservarea în totalitate a monumentului, deoarece, dacă se 
neglijează aparent o latură mai puţin esenţială, în final aceasta va duce la o altă degradare majoră. 

7. BÂRLAD- DUMBRAVA ROŞIE, jud. Vaslui; Eugenia Popuşoi, M Bârlad* 

La 4 septembrie 1998 în colecţiile muzeului bârlădean a intrat un valoros tezaur monetar datând din 
prima jumătate a secolului al XVI-iea până la sfârşitul sec. al XVII-iea. 

Tezaurul conţine 3096 valori numismatice, piesele din tezaur fiind emise în Ungaria, Polonia, Elblag, 
Prusia, Riga, Suedia, Ţările de Jos. 

Cu valori nominale remarcăm prezenţa: talerilor, groşi mari, trei groşi, drei Polkeri şi dinari. 
Tezaurul de la Bârlad - Dumbrava Roşie aduce un volum considerabil de informaţii care lărgeşte baza 

documentară privind conţinutul acestui izvor istoriografic. 
Alături de cele 3096 monede se află şi un inel sigiliu. 
Tezaurizarea s-a făcut într-un vas de lut ce poate fi datat în sec. XVI-XVII. 

8. BÂRNOVA- CASA STĂREŢIEI, jud. 18.llli; Elena Gherman, Cătălin Hriban, Adriana Moglan, 
Muzeul de Istorie a Moldovei 

Primul obiectiv de la complexul mănăstiresc al Brânovei, luat în vedere în procesul de restaurare, este 
Casa Stăreţiei. Această clădire este amplasată pe latura de sud a zidului de incintă, iar, în prezent, doar partea 
centrală este în stare de folosinţă, alcătuind locuinţa stareţului, sala de mese şi bucătăria. Aripile de vest şi de 
est ale clădirii se găsesc într-o stare de ruină avansată, constituind, până la începerea lucrărilor de restaurare, 
depozit pentru gunoiul menajer. Astfel, s-a început cu degajarea pământului şi a resturilor menajere, în aripa de 
est pe suprafaţa a cinci camere. În camera convenţional, C. 01 am trasat o secţiune (S. 01), care ne-a permis 
să facem o serie de observaţii: 

- existenţa unei pardoseli realizate din scânduri de stejar, amenajată în secolul al XIX-iea, aşa cum am 
putut stabili cu ajutorul ceramicii descoperite; de la nivelul acestei pardoseli porneşte şi o sobă realizată din 
cărămizi noi, sobă contemporană cu pardoseala; 

- această cameră a avut rol de bucutărie la începutul perioadei de funcţionare a casei (sfârşitul 
secolului al XVII-iea), realitate dovedită de descoperirea altei sobe, realizate din piatră cioplită, de mari 
dimensiuni, având gardina lată şi având nivelul de pornire de la faţa primei pardoseli de deasupra extradosului 
pivniţei; 

- Casa Stăreţiei a cunoscut de-a lungul timpului trei faze de refacere, aşa cum demonstrează profilul 
secţiunilor practicate în toate cele cinci camere; de menţionat este refacerea aproape integrală a casei, în timpul 
domnitorului Grigore li Ghica, în anul 1738, de când datează o pardoseală din cărămizi, foarte bine realizată; 

- o atenţie deosebită a trebuit să acordăm camerei C. 05, care a avut rol de trapeză; am descoperit 
aici baza coloanei care susţinea arcurile de boltă ale tavanului trapezei şi, de asemenea, faptul că, la un moment 
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dat, toată încăperea a fost transformată, prin realizarea unor pereţi din cărămidă, în mai multe camere de locuit 
(probabil chilii). 

S-au mai executat: - o secţiune în cele două nave ale pivniţei; 
• - trei secţiuni la exterior, lângă zidul de incintă, pe latura de sud. 
ln afara incintei am mai surprins resturile unei fundaţii, care credem că reprezintă fostul foişor, realizat 

tot în timpul refacerii, de mari proporţii, din anul 1783. 
O descoperire, care ne îndreptăţeşte să considerăm că zidirea casei în discuţie se datoreşte domnului 

Eustratie Dabija, o reprezintă cele 13 plăcuţe, din cupru argitant, care aveau ştanţate tipuri monetare ale 
Suediei, Prusiei şi Poloniei, de la jumătatea secolului al XVII-iea. Sub acest nivel de locuire, singurul bine 
conturat stratigrafic, în care s-au găsit şi cahle contemporane cu monedele, urma stratul de sol argilos. 

Extinderea cercetărilor şi la acest obiectiv va clarifica mai multe probleme legate de construcţia şi 
evoluţia, în timp a acestui complex mănăstiresc. 

9. BECLEAN, jud. Bistriţa-Năsăud; Dan Lucian Vaida, Muzeul Judeţean Bistriţa; Gelu Florea, 
Universitatea „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca 

Cercetările de suprafaţă efectuate în pnmavara anului 1998 au confirmat existenţa unor vestigii 
arheologice pe culmea dealului „Bileag", situat la nord de oraşul Beclean, pe malul drept al Someşului Mare. 
În urma colaborării dintre Muzeul Judeţean Bistriţa şi Catedra de Istorie veche şi Arheologie a Facultăţii de 
Istorie din Cluj, staţiunea a devenit la doar două luni ţinta unor investigaţii arheologice sistematice. 

Săpăturile din 198 au avut în primul rând un caracter informativ. Au fost surprinse vestigii aparţinând 
unor perioade diferite: cultura Coţofeni, prima vârstă a fierului, dar şi Latene-ului dacic, prezent prin două nivele 
de locuire. Materialul rezultat a constat în principal din fragmente ceramice caracteristice perioadelor amintite. 

Perioadei dacice îi aparţin şi elementele de fortificare identificate în cursul investigaţiilor, prin 
secţionarea acestora pe latura de vest. Pe părţile unde panta s-a dovedit mai lină această deficienţă a fost 
suplinită prin ridicarea unei întărituri din pământ şi lemn, corespunzătoare primului nivel dacic, vizibilă astăzi sub 
forma unui strat compact de arsură şi pământ vitrifiat. Distrusă în urma unui puternic incendiu, reamenajarea sa 
a fost constatată pentru cel de-al doilea nivel dacic. 

Prin poziţia sa geografică dealul reprezintă un excelent punct strategic, cu o largă perspectivă, ce 
permite controlul asupra unui segment însemnat din valea Someşului Mare şi a unei părţi din valea Şieului a 
căror punct de confluenţă este aproape. 

10. BIBORŢENI, or. Baraolt, jud. Covasna; Szekely Zsolt, Institutul Român de Tracologie 

În vara anului 1998, au fost continuate cercetările arheologice în hotarul staţiunii Biborţeni, or. Baraolt, 
jud. Covasna. 

Aşezarea se află la 300 m. est de complexul tumular din epoca bronzului timpuriu, cultura 
Schneckenberg 8. de la Brăduţ. 

În cursul anului 1997, s-a făcut un sondaj de verificare şi s-a descoperit o groapă de cult, aparţinând 
culturii Bodrogkeresztur şi un strat de cultură, aparţinând culturii ceramicii lineare. 

Acest platou, care se află pe malul pârâului „Kecskes" şi are formă ovală, cu dimensiunile de 80 m, în 
direcţia nord-est sud-vest şi 40 m. în direcţia sud-est nord-vest, a fost secţionat cu şanţuri şi casete de diferite 
dimensiuni, pe o suprafaţă de 150 m.p. 

Sub humusul gros de 15-20 cm., se află un strat de cultură de culoare brun-deschis, aparţinând 
culturii ceramicii lineare - gros de 45-50 cm. - după care urmează stratul de lut galben, nederanjat. Aşezarea 
fiind de scurtă durată, cu un strat de cultură nu prea bine delimitat, nu s-a putut stabili forma şi dimensiunile 
locuinţelor. Materialul ceramic şi fragmentele de gardină de lut, de la vetre, în cantitate mai mare au fost 
concentrate în mijlocul terasei. 

Categoriile ceramice aparţin celor obişnuite În pasta celor mai multe fragmente este prezent nisipiul. 
Ceramica grosolană are multă pleavă în pastă, cea intermediară mai puţină pleavă fină, iar cea fină a fost 
confecţionată cu nisip în pastă. 

Ceramica grosolană este inegal arsă, din această cauză şi culoarea variază de la cenuşiu-brun deschis, 
până la negru-brun. Câteva fragmente sunt brun-gălbui deschise, (PI. 11/2.). 

Ceramica fină şi semifină este de asemenea inegal arsă, culoarea variind de la cenuşiu gălbui, (PI. 1/3.), 
până la cenuşiu-brun închis (PI. I/ 2, 4.), aproape negru. Procentul de pietricele mici dau aspectul mai dur sau 
mai moale. Printre fragmente!~ de vase decorate cu linii arcuite, (PI. 1/1.), sau spiralice (PI. 1/3.) şi cu note 
muzicale, (Pl.l/1-4.), care în general aparţin categoriei fine, cu pereţii subţiri, sunt şi fragmente din vase cu 
pereţii mai groşi, (Pl.11/2.). Fundurile vaselor sunt mai puţin profilate, la unele abia se simte trecerea de la fund 
la perete, (PI. 1/3.). Unele fragmente, după realizarea decorului au fost lustruite, (PI. 1/1 .). 

• Tezaurul a fost salvat graţie d-lui Nicolae Mitulescu care a anunţat muzeul în clipa descoperirii. 
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În afara ceramicii, au mai fost descoperite două fusaiole, una plată, (PI. 1/5.), cealaltă bitronconică, 
(PI. 11/3.), un fragment de idol, (PI. 1/6.), un topor în formă de calapod, mai multe toporaşe plate - probabil 
cultice - confecţionate din tuf vulcanic, o greutate de plasă, mai multe lame de silex, de diferite dimensiuni. 
Faptul, că aceste comunităţi au fost de agricultori este dovedit şi de prezenţa pietrelor de măcinat şi de pisat 
- forme obişnuite în cadrul acestei culturi. Cu toate că au apărut mai multe fragmente de gardină de lut de la 
vetre - forma locuinţelor şi a vetrelor nu s-a putut stabili. 

Pe baza acestui material ceramic şi a analogiilor bine cunoscute din Moldova, se poate presupuse că 
unele grupuri ale purtătorilor culturii ceramicii lineare au pătruns din spaţiul extracarpatic, probabil prin Pasul 
Oituz şi Ghimeş-Palanca, în sud-estul Transilvaniei. Acest drum se poate reconstitui prin descoperirile de la 
Bancu Uud. Harghita), Hărman şi Braşov, Uud. Braşov), iar mai departe, pe Olt şi văile laterale ale bazinului 
Oltului, prin aşezările de la Turia, Cernat şi în sfârşit, de la Biborţeni. 

Purtătorii culturii cu ceramică liniară în sud-estul Transilvaniei intră în contact cu purtătorii culturii Boian, 
faza Bolintinianu. 

11. BIHAREA - CETATEA DE PĂMÂNT, jud. Bihor; Sever Dumitraşcu, Florin Sfrengeu, 
Mihaela Goman, Universitatea din Oradea 

Săpăturile arhelogice de la Biharea - ,,Cetatea de pământ" au vizat studierea în continuare a vestigiilor 
arheologice din incinta cetăţii, în care sens, s-a săpat o secţiune de contro/în zona centrală de vest a cetăţii de 
pământ. Secţiunea, dispusă pe direcţia N-S, paralelă cu valul vestic al cetăţiii de pământ, a urmărit desluşirea 
depunerilor arheologice în preajma acestui val, dată fiind, imposibilitatea tehnică de străpungere cu o secţiune 
a valului şi şanţului cetăţii şi din grija patrimonială de a nu distruge cetatea ale cărei valuri şi şanţuri au mai fost 
distruse ireparabil pe latura de nord, sud şi vest. 

Sub stratul vegetal actual şi al arăturii adânci de tractor (cu scarificare, adâncă de 0,40 - 0,50 m) au 
fost surprinse trei niveluri de depuneri arheologice, două feudale timpurii: a) nivelul cu ceramică feudală 
timpurie, printre care se remarcă şi buze de cazane de lut şi b) nivelul cu depuneri feudale timpurii mai vechi, 
în care se remarcă câteva fragmente ceramice smălţuite maron şi verde-o/iv; acestea fiind separate de un strat 
de arsură cu cărămizi de lut ars. Sub cele două niveluri se remarcă un strat de pământ argilos, cu pietre, steril, 
fără vestigii arheologice, indicând o depun3re scursă din valul cetăţii, după ridicarea acestuia. 

Acest strat de pământ argilos, steril, scurs din val după ridicarea acestuia (spălat de ploi ?) a căpăcuit 
nivelul anterior, stratul gros de pământ negru argilos cu vestigii hallstattine (C) şi de epocă romană, atrăgând 
atenţia, stratigrafic, că valul de vest al cetăţii de pământ de la Biharea a fost edificat în intervalul de timp, dintre 
nivelul epocii romane şi nivelul I cu depuneri feudale timpurii. 

12. BODEŞTI, jud. Vrancea; Aurel Nicodei, Muzeul Vrancei-Focşani 

Mănăstirea Bordeşti este construită între anii 1698-1699 de către căpitanul de margine Mănăilă având 
biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului". 

Campania de cercetari arheologice a anului 1998 a avut următoarele obiective: 
I. Relevarea planigrafiei zidului de incintă; 
li. Reperarea preliminară a construcţiilor ce alcătuiau ansamblul monahal. 
I. Secţiunile trasate au relevat următoarele caracteristici ale zidului de incintă: 
a) Forma incintei este neregulată cu o lungime maximă de 54 m şi o lăţime de 43 m, urmând următorul traseu: 
- latura nordică este rectilinie fiind flancată de doi contraforţi (plasaţi către mijlocul laturii) şi se 

racordează rotunjit cu latura estică; 
- latura estică, păstrată parţial sub formă de ruină este formată din mai multe segmente liniare 

racordate prin arcuire; 
- latura sudică este rectilinie şi se racordează arcuit la latura estică şi în unghi drept la latura vestică; 
- latura vestică este rectilinie, având la partea nordică o ieşire de cca 1 O m lungime în unghi de 145°, 

prin care se racordează cu latura nordică; 
b) zidul de incintă este unitar realizat şi este construit din cărămidă legată cu mortar de var şi nisip, 

având o lăţime de 70-80 m; 
Fundaţia turnată este alcătuită din spărtură de cărămidă legată cu mortar. Are o adâncime de cca 

60 cm şi este suprapusă de o fundaţie zidită din 2-5 asize de cărămidă şi de elevaţie; 
c) pe latura sudică zidul a fost demantelat pe mai multe porţiuni; 
d) pe latura vestică, ,,ţesut" de zidul de incintă s-a reperat traseul unui posibil turn de intrare cu 

dimensiunile de 2,6 m (sud-nord) şi 4 m (pe axul est-vest). 
e) zidul de incintă prezintă în anumite zone fisuri sau chiar fracturi până la talpa fundaţiei. 
f) în zona vestică a laturii sudice a fost relevată o fundaţie turnată alcătuită din fragmente de cărămidă 

legate cu mortar de nisip şi var care este suprapusă de fundaţie şi elevaţia zidului actual de incintă. 
g) stratigrafic zidul de incintă se fundează în solul viu. 
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li. În aripa sudică a incintei au fost reperate zidării, altele decât ale zidului de incintă, porţiuni de zidărie 
şi boltire prăbuşite, amenajări zidite ce depăşesc spre sud aria incintei. 

Existenţa unui strat masiv de molozuri care acoperă zidăriile sau umple cavităţile unei foste pivniţe 
impun continuarea lucrărilor de cercetare. 

Cercetările au condus la recuperarea a numeroase fragmente ceramice databile în sec. al XVlll-lea-al 
XIX-iea, a unei monede otomane din 1774. Este importantă descoperirea unui fragment de piatră cu inscripţie 
în slavonă şi a unui capitel ce a aparţinut uneia din coloanele din interiorul bisericii. Este de remarcat un vas 
fragmentar lucrat la mână databil în sec. VI-VII. 

_ 13. B~RDUSANI _- POPINĂ, j~d. Ialomiţa; d~. Silvia Marinescu-Bâlcu, IAB, George Trohani, 
Dragomir Popov1c1, MNIR, Florin Vlad, Muzeul Judeţean Ialomiţa 

Colectivul şantierului şi-a propus pentru această campanie următoarele obiective: 
- continuarea cercetărilor în suprafaţa B în vederea epuizării complexelor Latene existente; 
- cercetarea nivelului de „abandon" al aşezării în perioada eneolitică; 
- determinarea caracteristicilor locuirii aşezării în ultimele sale secvenţe de către comunitatea gumelniţeană. 
De asemenea, s-au continuat studiile pluridisciplinare orientate cu precădere spre reconstituirea 

paleome9iului şi paleoeconomiei comunităţilor gumelniţene. 
ln cursul acestor au fost surprinse resturi ale unor locuinţe distruse şi abandonate, şi un bogat material 

(ceramică, unelte etc.) arheologic aparţinând epocii La Tene şi eneolitice (cultura Gumelniţa). 

* * 

Studiu sedimentologic preliminar asupra unor sondaje efectuate în situl neoeneolitic Borduşani Popină, 
Constantin Haită, MNIR - CNCP 

În cadrul acestui studiu sunt prezentate rezultatele preliminare ale analizei sedimentologice elaborate 
asupra a trei sondaje efectuate în baza teii-ului de la Borduşani. 

Principalul scop al studiului constă în observarea depozitelor naturale din baza aşezării neolitice şi 
reconstit!:lirea paleomediului sedimentar din punct de vedere al relaţiilor om-mediu. 

ln acest scop, sunt analizate textura, structura şi compoziţia fiecărei unităţi sedimentare identificate, ca 
şi caracterul limitelor dintre acumulările naturale, nivelele de remaniere hidrică a constituenţilor antropici şi 
nivelele de origine antropiof.ă. 

14. BRAD, corn. Negri, jud. Bacău; Vasile Ursachi, Muzeul de Istorie Roman 

Fondurile limitate din acest an au impus efectuarea unor sondaje pentru delimitarea asezării deschise 
din partea de N a cetăţii dacice, până la cel de al doilea şanţ de apărare din epoca bronzului. 

Săpăturile au constatat în trasarea a trei secţiuni notate cu SXLIII, XLIV şi XLV, care însumează o lungime 
de 143 m, pornind de la ultima secţiune din această zonă, respectiv de la circa 150 m de şanţul de apărare dacic. 

Nivelul arheologic aparţinând epocii dacice cu o grosime de 0,30-0,60 m, continuă să existe în SXLIII 
şi SXLV, după care, doar nivelul din epoca bronzului continuă, destul de sărac în materiale şi complexe 
arheologice, până la capătul acestei secţiuni. 

Pe tot parcusul acestei secţiuni putem nota doar câteva complexe de locuire, destul de sărace în 
inventar. Astfel, putem semnala, o locuinţă de suprafaţă, dacică, marcată de o cantitate destul de mare de 
chirpic în SXLIV, carourile 3-4; o locuinţă de suprafaţă din epoca bronzului în carourile 8-9 unde a fost 
surprinsă şi o vatră cu crustă; o altă vatră din epoca bronzului în caroul 17, două vase întregi din epoca 
bronzului, la -1 m în SXLV, în caroul 8, şi o locuinţă în carourile 7-9. Altă locuinţă, marcată de fragmente 
ceramice şi prundis a apărut în carourile 19-20 şi o alta, în carourile 37-38, din aceeaşi secţiune. 

Trebuie să remarcăm, pe tot parcusul acestor secţiuni, că locuinţele din epoca bronzului sunt foarte 
sărace în inventar şi au puţine urme de pereţi din pământ ars. 

Continuarea săpăturilor în această staţiune arheologică se impune, mai ales pentru lămurirea unor 
situaţii legate de aşezarea deschisă şi înmormântările de aici. 

15. BRĂDICEŞTI, corn. Dolhe,ti, jud. 18'i; Constatin lconomu, I.A.I. laşi 

În vara şi toamna anului 1998 au fost reluate cercetările arheologice în satul Brădiceşti, punctul 
„Odaie", în scopul obţinerii unor date suplimentare privind cunoaşterea primei epoci a fierului. Menţionăm că 
săpături arheologice au fost întreprinse, şi între anii 1977 şi 1980, cu care prilej, au fost documentate f!lateriale 
din epoca fierului aparţinând culturilor Corlăteni-Chişinău, Cozia, hallstattului târziu şi Latene-ului. lntrucât, 
existau o serie de descoperiri care corespundeau culturii Babadag III şi Basarabi dar care nu s-au aflat în poziţie 
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stratigrafică sigură s-a impus reluarea investigaţiilor noastre în punctul „Odaie". Din păcate, din sondajele 
intreprinse anterior nu a fost pus în evidenţă material hallstattian ci doar din epoci mai târzii. Enumerăm astfel 
următoarele descoperiri: La intrarea în gospodăria locuitorului Simion Terchea, lângă o aglomerare de pietre ce 
ieşeau la suprafaţa solului, au apărut resturile unei locuinţe getice din a doua epocă a fierului. Pe lotul agricol 
a lui Vasile Terchea au fost executate două secţiuni; în prima s-au găsit câteva fragmente ale culturii Răducăneni 
şi în al doilea ceramică lucrată la roată dintr-o locuinţă de suprafaţă din secolele li-IV. Tot aici s-a descoperit o 
fibulă de bronz şi o oglindă sarmatică fragmentară cu tamga. 

Cele mai bune rezultate au fost obţinute la limita de sud-vest a Odăii, sub culmea dealului Coasta 
Beschiei, unde a ieşit la iveală un bordei getic cu numeroase fragmente de chirpici arşi, proveniţi de la pereţi 
şi căzuţi în groapă după incendiere. Fără să fie prevăzut cu podea lutuită, notăm printre amenajările interioare 
ale bordeiului, exis_tenţa unei vetre spartă mozaicat. Cel mai numeros material este reprezentat de ceramica 
getică lucrată cu mâna" din care se disting vase mari cu apăcători în formă de limbă, străchini, căniţe şi vase 
mici de forme diferite. ln lotul ceramic se înregistrează şi câteva fragmente de vase lucrate la roată, din pastă 
gri-cenuşie, aparţinând unor căniţe şi străchini cu buza răsfrântă în interior. De asemenea, au apărut şi două 
bucăţi de amforă grecească, din nefericire atipice şi greu de determinat. Locuinţa, pe baza materialului 
arheologic, poate fi datată în principal în secolul al IV-iea a.Chr. Câteva fragmente bastarnice sugerează faptul 
că incendierea bordeiului şi încetarea locuirii de aici au avut loc în prima jumătate a secolului al III-iea a.Chr. 

16. BRĂDUŢ, jud. Covasna; Szekely Zsolt, Institutul Român de Tracologie 

În cursul campaniei din vara anului 1998, au fost continuate cercetările arheologice la complexul 
tumular din epoca bronzului timpuriu, cultura Schneckenberg. B. - Jugodin de la Brăduţ. Au fost trasate 6 
casete de diferite dimensiuni, însumând o suprafaţă cercetată de circa 180 m.p. 

Pe platoul Dealului Rotund au fost cercetaţi tumulii nr. 14, 15, şi 16, care au fost parţial distruşi în 
secolul trecut şi laturile sud-est şi sud-vest au fost secţionate în cursul campaniei din vara anului 1997. Faţă de 
laturile sudice ale acestor tumuli, laturle nord-estice şi nord-vestice, au avut o stratigrafie mai diferită: sub 
humusul gros de 17-20 cm, se află mantaua tumulului, cu grosimea de 25-30 cm., de culoare brun deschisă, 
sub care a fost găsit un strat de cultură de culoare neagră, gros de 80 cm, la mijlocul tumulului, care se subţiază 
spre exterior. 

În acest strat de culoare neagră, au fost adâncite cistele de piatră aparţinând bronzului timpuriu. Au 
fost găsite mai multe lespezi de piatră, în poziţie secundară. Stratul de cultură de culoare brun-deschis, 
aparţinând acestor ciste, nu a conţinut material ceramic. 

Stratul de culoare neagră-închisă, care în cursul acestei campanii a fost surprins prima dată în această 
grosime neaşteptată de 80 cm, conţine multă cărbune, cenuşă şi fragmente ceramice. 

Matorialul coramic ostg foartg bogat în forme 'i'i decor, d:;ir totad::iti'i PStP 'i'i fo::trtP frn{JmPnt::tr V::tsPIP 
sunt de culoare neagră, cenuşie şi cărămizie-brună. Sunt făcute din pastă amestecată cu pleavă, cu pietricele 
mici şi pisate sau din pastă fină. Fragmentele de vase decorate cu caneluri sau cu benzi, (PI. 111./1-2.), umplute 
cu inciziuni, sunt lucrate din pastă fină, cele excizate din pastă cu pleavă, (PI. 11/1-4.). Mai multe fragmente sunt 
decorate cu triunghiuri incizate, care alternează cu benzi lustruite şi benzi umplute cu pătrăţele excizate şi 
cruţate din pastă-tablă de şah, (PI. 1/1-2.). Unele vase sunt decorate cu spirale mărginite de linii incizate, iar 
suprafaţa benzilor este acoperită cu mici adâncituri rotunde, (PI. 11/5.). Acest decor este prezent atât în faza 
I. Bolintinianu, cât şi în faza Giuleşti al culturii Boian. Decorul incizat, caracteristic pentru primele două faze ale 
culturii Boian predomină în cadrul acestui material. Au fost descoperite mai multe vase-strecurătoare, de diferite 
dimensiuni, (PI. 111/3.). Materialul litic este reprezentat de mai multe topoare plate, fără gaură de înmănuşare, 
confecţionate din opal alb. 

Acest material ceramic, pe baza formelor şi a decorului caracteristic, aprţine primelor două faze ale 
culturii Boian. 

Datorită faptului că, materialul ceramic este foarte fragmentar şi marea majoritate a lui poartă urme de 
ardere secundară, presupunem că este vorba de nişte complexe rituale, de sacrificiu, care se leagă de viaţa 
spirituală al acestor comunităţi. Acest material arheologic reprezintă prima atestare a fazei Bolintinianu a culturii 
Boian în sud-estul Transilvaniei. Nici la Leţ nici la Turia nu au fost descoperite vestigii din această primă fază 
de dezvoltare al acestei culturi, numai faza Giuleşti. 

17. BRĂILA - Str. Pensionatului nr. 14, jud. Brăila; Ionel Cândea, Muzeul Brăilei 

Cercetarea arheologică din punctul strada Pensionatului nr. 14, sau Orientului nr. 3, se înscrie în 
intenţia noastră de a continua sistematic investigaţiile în zona vetrei medievale a oraşului Brăila. 

Cu mijloacele financiare modeste ale Muzeului Brăilei, s-a putut realiza doar o singură secţiune (S 1) 
pe o suprafaţă liberă de orice amplasament, aflată pe terasa înaltă a Dunării. Ea a avut mai mult un caracter de 
sondaj pe o suprafaţă atât de mare, unde în viitor se poate continua cu cel puţin alte două secţiuni. 

Pe de altă parte ne aflăm într-o zonă foarte aproape de miezul vetrei medievale, aşa cum l-am delimitat 
prin cercetările de până acum. 
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Secţiunea (S 1) a măsurat 12 x 2 m, şi a avut drept rezultat descoperirea unui număr de nouă gropi 
menajere (G1-G9) precum ~ia unui mormânt cre1tin (M1). 

Mormântul de femeie M1 (-75 cm) a conţinut şi inventar care a constat într-un inel (probabil argint) şi 
trei nasturi din os aflate în regiunea sternului. Mormântul se datează probabil la sfârşitul secolului al XVII-iea şi 
începutul secolului al XVIII-iea după cum în bună parte ceramica recoltată din cele nouă gropi menajere se 
plasează în acest segment cronologic şi chiar mai târziu. 

Tot din rândul inventarului ceramic remarcăm prezenţa unor fragmente provenind de la discuri 
ornamentale - nesmălţuite sau de la vase cu picior inelar. Unele dintre acestea au dimensiuni (este vorba de 
piciorul inelar) prea puţin întâlnite până acum la Brăila. Mai mult, au şi decor uşor incizat, dimensiunile unor 
astfel de străchini, farfurii sau boluri fiind apreciabile. Predomină smalţul verde-oliv, alături de alte culori şi 
motive în)ălnite mai des la Brăila - aripa de pasăre - dar şi în alte părţi. 

ln gropile menajere au continuat să apară vase din sticlă (sec. XVIII) precum şi sfeşnice din lut sau 
gâturi de ulcioare, semnificativ fiind faptul că numărul fragmentelor de lulele de factură otomană a fost, în 
această secţiune, extrem de redus. 

18. BUCŞANI, jud. Giurgiu; Cătălin Bem, MNIR 

Te/I-ul de la Bucşani este situat în lunca Neajovului, între albia râului şi terasa stângă, la 300 m sud de 
intrarea în sat. Aflată la o altitudine absolută de 86 m, aşezarea a fost durată pe un mic grind al luncii, a cărui 
înălţime nu depăşea 1 m. 

Campania anului 1998 (30 iunie -" 2 noiembrie) a afectat în proporţie de 60 % primul nivel în ordine 
invers stratigrafică (notat convenţional N1). lntregul material arheologic, unitar în complexitatea sa, aparţine fazei 
81 a culturii Gumelniţa. 

Teii-ul are un diametru maxim de 67 m (aprox. E-V) ~i o amplitudine stratigrafică de 2,80 m. Din punct 
de vedere structural şi compoziţional, zona cea mai demna de interes este cea centrală, destinată efectiv 
locuirii, unde se concentrează cele patru locuinţe incendiate descoperite. Dacă două dintre acestea sunt 
construite în clasica tehnică a paiantei, celelalte au fost ridicate pe un postament din lut şi lemn, infrastructura 
de rezistenţă fiind completată cu şiruri de pilon şi o reţea complexă din scânduri fasonate. 

Săpăturile arheologice vor continua şi în anul 1999 cu scopul de a epuiza, în suprafaţa afectată, 
întreaga depunere stratigrafică. 

* * 
* 

Adrian Bălăşescu, MNIR, CNCP. Studiu arheozoologic. Materialul arheozoologic nu este foarte 
numeros, dar el poate furniza unele informaţii privind fauna, mediul şi economia alim,entară a comunităţii 
gumelniţene. Creşterea animalelor pare să fie principala preocupare a acesteia, pe primul loc situându-se 
bovinele, urmate de porcine şi ovicarpine. Vânătoarea este ilustrată de numărul mare de specii (14) şi fragmente 
care sugerează aportul acesteia la economia alimentară. 

* * 
* 

Constantin Haită, Mihai Tomescu, MNIR, CNCP. Studiu petrografic. Studiul petrografic preliminar al 
materialului litic a pus în evidenţă existenţa mai multor tipuri de roci. Râ~niţele sunt confecţionate din roci 
sedimentare de tipul conglomeratelor, gresiilor şi calcarelor grezoase, cuarţIt, gnais, micaşist, şist verde şi roci 
magmatice. Frecătoarele Ai percutoarele au la bază roci sedimentare (microconglomerat, gresie, calcar, 
silicolit), cuaţite şi gnaise. scuţitoarele sunt confecţionate din gresii, iar herminetele şi topoarele din diatomit, 
silicolit, argilit şi roci vulcanice. A fost evidenţiată şi prezenţa unui obiect confecţionat din tuf vulcanic. Faptul 
că cele trei mari categorii genetice de roci (sedimentare, magmatice şi metamorfice) sunt prezente în materialul 
litic 1i ca galeţi sugerează că materia primă utilizată în confecţionarea uneltelor putea proveni în mare parte din 
pietrişurile de terasă ale râurilor ce curgeau în regiunea sitului (Neajlov sau Argeş). 

*** 

Iulia Tomescu, MNIR, CNCP. Studiu antropologic. Rezultatele studiului antropologic au un caracter 
preliminar, iar informaţiile pe care le oferă sunt limitate. Raritatea materialului lemnos conservat în această 
aşezare eneolitică nu a permis aplicarea metodelor clasice de prelevare şi analiză în antracologie. Campania 
anului 1999 va contribui la îmbogăţirea materialului antracologic şi implicit la informaţiile ce se pot obţine prin 
studiul lui. 

* * 
* 

Geanina Haită, MNIR, CNCP Studiu tipologic ,i tehnologic al materialului litic. Materialul litic 
descoperit în aşezarea Bucşani-Pod provine din campania arheologică 1998, fiind încadrat cultural în faza 81 
a culturii Gumelniţa. 
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Inventarul litic cuprinde peste 1500 de piese din silex. Au fost identificate, alături de aşchii, nuclei şi 
lame brute, diferite tipuri de unelte - gratoare, gratoare-burin, burine, piese cu trunchere retuşată şi lame 
retuşate. 

De asemenea, s-au urmărit aspectele tehnologice, evidenţiindu-se faptul că piesele sunt realizate prin 
percuţie dură; un număr mare dintre unelte prezintă retuşe de folosire. 

19. BUCU, jud. Ialomiţa; Anca Păunescu, MNIR; Elena Renţa, OJPCN Ialomiţa 

În anul 1998 cercetările arheologice de la Bucu s-au desfăşurat pe o suprafaţă de 363 mp, în cuprinsul 
a patru secţiunii (XXXVII-XXXIX') şi 17 casete. Ca şi în anii anteriori secţiunile sunt perpendiculare pe marginea 
terasei râului Ialomiţa, având orientarea N-S. 

Faţă de secţiuniile din anii anteriori, secţiunile din anul 1998, au stratigrafie diferită. Secţiunea XXXVII 
este amplasată în aproprierea secţiunilor 1-11 ( 1990) şi XXXVI ( 1995-1997) şi are o stratigrafie asemănătoare 
acestora: humus arat, strat de pământ cenuşiu-negricos-granulat, strat de pământ cenuşiu-casteniu şi stratul de 
pământ galben-lutos, steril din punct de vedere arheologic. 

Secţiunile XXXVIII, XXXIX, XXXIX' sunt situate la V de drumul comunal care leagă satul Bucu de calea 
de acces amenajată pe digul contemporan a râului Ialomiţa, la o distanţă de circa 40 m. Suprafaţa de teren pe 
care au fost amplasate aceste secţiuni a servit, începând cu anul 1990, ca platformă de resturi menajere pentru 
locuitorii satului Bucu. Până în prezent, de două ori, s-a efectuat evacuarea mecanică a resturilor menajere, fapt 
ce a dus la efectuarea stratului de cultură. Astfel, pe toate secţiunile, stratul de cultură a fost răzuit sau distrus 
şi frecvent perforat de gropi contemporane cu resturi menajere. 

Spre limita de S a secţiunii XXXVIII s-a conservat doar un singur strat de cultură. Situaţia se schimbă 
spre exteriorul terasei, unde stratul de resturi menajere se subţiază iar straturile de cultură nu au fost distruse. 
Stratigrafia acestor secţiuni (XXXVIII, XXXIX, XXXIX') se prezintă astfel: humus arat (amestecat cu resturi 
menajere), strat de pământ cenuşiu-castaniu şi stratul de pământ galben-lutos, steril din punct de vedere 
arheologic. 

Amplasarea complexelor arheologice este similară cu cea constatată pe secţiunile anterioare, 
majoritat~a fiind situate spre limita terasei râului Ialomiţa. 

ln cadrul aşezării medieval timpurii de la Bucu, a fost descoperit şi cercetat anul acesta un singur 
bordei (Bordeiul nr. 22), care respectă forma şi dimensiunile celor cercetate şi comunicate în anii anteriori. 

În cea mai vestică dintre secţiunii {XXXIX) s-au descoperit 4 morminte sarmatice de copii. 
În secţiunea XXXVII, a fost descoperit un bordei având o vatră cu gardină, amenajată pe un strat de 

fragmente ceramice (în principal fragmente de amforă). Nu este exclus ca acest boedei să aparţină aşezării 
datată în sec. IV-III a. Chr„ situată la cca 200 m spre V. 

Din aşezarea hallsttatiană s-au descoperit şi cercetat 3 locuinţe adâncite, având un inventar majoritar 
ceramic, fragmentar. 

20. BUCUREŞTI; MIAMB 

I. CALEA MOŞILOR, Nr. 53; Mircea Negru 

În anul 1998 a continuat asistenţa arheologică la obiectivul „Casa Economiştilor". Cu acest prilej au 
fost surprinse subsolurile unor clădiri din secolul al XVIII-iea, refăcute şi reunite într-o singură clădire la sfârşitul 
secolului al XIX-iea, care a fost utilizată până în urmă cu aproximativ două decenii când a fost demolată datorită 
stării avansate de degradare a structurii de rezistenţă. 

În interiorul acestor subsoluri au fost găsite diverse materiale din a doua jumătate a secolului XX, ultima 
perioadă de funcţionare a imobilului amintit. 

li. BUCUREŞTI MILITARI - CÂMPUL BOJA; Mircea Negru 

În lunile iulie-august 1998, în partea de vest a platoului, au fost practicate un număr de 14 secţiuni 
(S 1 O-S23) şi 4 casete (C 10-C 13) cu o suprafaţă totală de aproximativ 450 mp. 

1. Stratigrafia 
Toate secţiunile practicate perpendicular pe terasa Dâmboviţei şi pe secţiunea magistrală S5/1960 

au prezentat o stratigrafie similară cu secţiunile S 1, S4, S6, S8 şi S9, practicate în aceeaşi zonă în anii 
1996 şi 1997 (M. Negru, în Cronica cercetărilor arheologice, Bucureşti, 1997, p. 8; idem, în Cercetări în 
aria nord-tracă, li, Bucureşti, 1997, p. 408-420; idem, în Cronica cercetărilor arheologice, Călăraşi, 1998, 
p. 10-11). 

Secţiunile S 16 şi S 17 trasate la est de canalul contemporan, care a afectat serios situl arheologic, 
prezintă unele particularităţi. Astfel, sub solul vegetal gros de 0,20/0,30 m se află un strat de pământ de 
culoare cenuşie deschisă gros de O, 15/0,20 m ce conţine vestigii din secolele XVIII-XIX. Sub acesta, a fost 
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observat un strat de pământ cenuşiu-negricios gros de 0,20 m ce conţine materiale arheologice din secolul al 
III-iea p.Chr. Bordeiele B14 şi B15 porneau de sub acest strat, care a rezultat probabil în urma unei 
reamenajări a spaţiului aşezării, poate cu prilejul construirii cuptorului de olar ori a unui atelier de prelucrare a 
bronzului. Sub acest strat la adâncimi cuprinse între O, 70 şi 0,90 m se află stratul de pământ de culoare 
castanie ce conţine materiale arheologice din epoca bronzului (cultura Tei), apoi cel steril arheologic de 
aceeaşi culoare. 

2. Complexe arheologice 
Au fost surprinse un număr de 26 de complexe arheologice. Acestea au fost datate în epoca bronzului 

(două gropi), secolul al III-iea p.Chr. (patru bordeie, nouă gropi şi un cuptor de olar), secolele VI-VII (opt 
bordeie şi un cuptor menajer în aer liber) şi secolele XVIII-XIX (un bordei). 

2.1. Al1ezarea din epoca bronzului (cultura Teij 
Gropile din epoca bronzului sunt de mici dimensiuni şi au forma cilindrică. Materialul arheologic găsit 

în interiorul lor este sărac şi constă numai în fragmente ceramice, chirpic şi cenuşă. Fragmentele ceramice ne 
permit să atribuim aceste complexe culturii Tei (fazele III-IV). 

2.2. Al1ezarea din secolul al III-iea p.Chr. 
Bordeiele din secolul al III-iea p.Chr. (B 11, B 14, B 15, B 19) sunt aproximativ rectangulare cu colţurile 

rotunjite. Ele nu aveau instalaţii de foc, dar trei dintre cele patru aveau în interior câte o groapă aproximativ 
cilindrică sau tronconică al cărei diametru varia între 1,90 m şi 2,00 m, iar adâncimea între 1,90 m şi 2,55 m. 
Considerăm că respectivele gropi amplasate în mod identic în interiorul bordeielor amintite au avut iniţial 

destinaţia de gropi de provizii. Celelalte gropi sunt în general cilindrice, fără să lipsească şi gropi de formă 
tronconică (Gr.18) sau neregulată (Gr.13). 

Cuptorul de olar nr. I, primul descoperit în această staţiune, este de tipul cu pilon central. Camera de 
foc era scobită în stratul de pământ castaniu cruţat. Ea avea diametrul de 1,95 m şi înălţimea de 0,50 m. Gura 
de alimentare era orientată spre sud-est. Aceasta avea lungimea de 0,70 m, lăţimea de 0,55 m şi înălţimea de 
0,40 m. Pilonul tronconic din lut cruţat care susţinea placa perforată avea la bază lungimea de O, 75 m şi lăţimea 
de 0,60 m, iar în partea superioară avea lungimea de 0,45 m şi lăţimea de 0,40 m. Înălţimea pilonului central 
era de 0,60 m. Placa perforată avea diametrul de 1, 75 m şi grosimea de O, 10 m. Diametrul găurilor din placă 
era de 0,05 m. Probabil, ele erau aşezate concentric pe două rânduri, fapt care poate fi doar presupus 
deoarece placa era distrusă şi numai fragmente din ea s-au păstrat căzute în camera de foc. 

Materialul arheologic descoperit este foarte bogat, lucru constatat şi în precedentele campanii din anii 
1996 şi 1997. În cadrul vaselor modelate cu mâna din pastă grosieră de culoare cărămizie-gălbuuie ce conţine 
fragmente ceramice pisate au fost identificate fragmente de vase de provizii, oale, ceşti dacice şi capace. 
Vasele modelate la roată din pastă fină de culoare cenuşie, cenuşie cu slip negricios sau cărămizie deschisă 
sunt reprezentate prin fragmente de amfore, ulcioare, chiupuri, căni şi străchini. Vasele din pastă nisipoasă sau 
zgrunţuroasă de culoare cărămizie deschisă, cenuşie şi cenuşie cu slip negricios sunt prezente printr-un număr 
mare de fragmente de oale şi străchini. Demn de reţinut ni se pare şi faptul că aproape toate fragmentele 
ceramice descoperite în groapa Gr. 16 ce deservea cuptorul de olar proveneau din vase modelate la roată din 
pastă zgrunţuroasă sau fină de culoare cenuşie, unele având şi un slip negricios. 

În bordeiul B11 au fost găsite un număr de cinci gresii. În acelaşi bordei a fost găsit un fragment 
dintr-un creuzet. În complexele arheologice din secolul al III-iea au mai fost găsite fusaiole şi greutăţi din lut ars, 
fragmente de oase şi coarne de animale (unele prelucrate), lut ars, lemn ars şi cenuşă. 

Materialul arheologic descoperit în bordeiele B11, B14, B15, B19, gropile Gr. 12 - Gr. 14 şi 

Gr. 16 - Gr. 21, precum şi în cuptorul de olar nr. 1, ne permite să datăm aceste complexe în a doua jumătate 
a secolului al III-iea p.Chr. Deşi au apărut şi unele forme de vase modelate la roată considerate ca aparţinând 
secolului al IV-iea p.Chr., asocierea lor - în cadrul unor bordeie descoperite în anii 1958, 1960/1961 - cu fibule 
de tipul cu piciorul întors pe dedesubt datate în secolul al III-iea p.Chr. (cf. M. Turcu, în CAB, I, 1963, 
p. 373-376), ne determină să considerăm că deocamdată nu avem suficiente argumente pentru a putea plasa 
aceste complexe arheologice mai târziu de sfârşitul secolului al III-iea p.Chr. 

2.3. Al1ezarea din secolele VI-VII 
Bordeiele din secolele VI-VII sunt de formă aproximativ rectangulară cu colţurile rotunjite. Nu au fost 

constatate amenajări speciale ale podelelor aflate în general la adâncimea de 1 , 1 O şi într-un singur caz la 
adâncimea de 1,30 m de la nivelul actual. 

În interiorul bordeielor din secolele VI- VII a fost găsit puţin material arheologic care constă aproape 
în exclusivitate în ceramică. Vasele modelate cu mâna au fost realizate din pastă nisipoasă de culoare cărămizie 
(B 12, B 13, B 16, B 17, B 18) sau din pastă castanie ce conţinea nisip şi pietricele (B7, B8, B9). Ceramica 
modelată la roată este rară şi a fost găsită în asociere cu ceramica nisipoasă modelată cu mâna. 

Ceramica modelată cu mâna descoperită în interiorul bordeielor din secolele VI-VII ne determină să 
credem că ne aflăm în faţa unei locuiri de lungă durată, care se întinde pe un interval situat în cele două secole, 
cândva între a doua jumătate a secolului al Vl-lea şi prima jumătate a secolului al VII-iea. Argumente în acest 
sens sunt numărul mare de locuinţe din această perioadă descoperite până în prezent, faptul că în ciuda unei 
densităţi evidente, până în prezent nu a fost constatată o singură suprapunere a acestora şi existenţa celor două 
categorii de pastă în cadrul ceramicii modelate cu mâna. 
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2.4. A,ezarea din secolele XVIII-XIX . 
Bordeiul B10 din secolele XVIII-XIX a fost surprins în secţiunea S16. ln interiorul său au fost găsite 

fragmente de vase din lut ars specifice secolelor XVIII-XIX. 
3. Consideraţii finale 
Descoperirea unui cuptor de olar a unor fragmente de zgură şi a unui fragment de creuzet în campania 

din anul 1998, reprezintă noi dovezi ale caracterului complex al aşezării rurale din secolul al III-iea p.Chr., în 
care alături de agricultură se mai practicau olăria şi prelucrarea bronzului. 

III. STR. ION CÂMPINEANU - HANU FILARET (199~1999); Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, 
Cristian Nestorescu 

În luna august 1998 au început lucrările pentru eliberarea terenului de sarcină istorică pe 
amplasamentul fostului Teatru Naţional din Calea Victoriei, nr. 37 B, distrus de bombardamentele din vara 
anului 1944. 

Teatrul Naţional a fost construit în anul 1852, pe baza planurilor arhitectului vienez A. Heft, care a avut 
la dispoziţie un teren ce se întindea în pantă, până spre zona eleşteului Cişmigiu. Pe acest loc exista şi un han 
cunoscut după numele episcopului de Buzău, ajuns mitropolit al Ţării Româneşti, Filaret {1753-1760). Nu se 
cunoaşte data exactă a ridicării edificiului, dar faptul că poartă numele Filaret a îngăduit presupunerea că acesta 
ar fi fost ctitorul său. Era un han mic, cu odăi de găzduit călători, unde trăgeau mai ales unguri şi nemţi. La 
3 septembrie 1792 mitropolitul Filaret li {1792-1793) hotăreşte „că de se va întâmpla la vreo primejdie de 
bolăciune, veniturile acestui han să se dea la spitalurile unde se vor afla bolnavii ciumaţi". La 2 iulie 1838, 
Feiser, arhitectul oraşului termină măsurătoarea uliţei _hanului Filaret (actuala stradă Ion Câmpineanu), până la 
răspântia Cişmigiului, în vederea pavării cu caldarâm. lntr-un ziar din anul 1844 se anunţa vânzarea materialelor 
rezultate din demolarea sa, dispariţia hanului datorându-se domnitorului Gheorghe Bibescu, care, printr-o 
ordonanţă domnească din 15 august 1843, alcătuise o comisie ce urma să facă pregătirile pentru construirea, 
în zonă, ~ primului Teatru Naţional. 

ln primăvara anului 1999, pe str. Ion Câmpineanu au fost executate lucrări pentru instalarea unor 
cabluri electrice. Cu această ocazie, la cca 16 m de vest de Calea Victoriei, în pantă, pe mijlocul străzii a fost 
surprins un zid construit din cărămidă {dimensiuni cărămizii: cm 25 x 13 x 4), distrus parţial de unele lucrări 
edilitare moderne. Pentru cercetarea lui s-a trasat, spre sud, o casetă de 4 x 3 m care a permis dezvelirea unui 
tronson de zid 3,60 m, cu lăţimea de 0,55-0,60 m şi cercetarea parţială a interiorului unei încăperi adiacente 
zidului. De la -2, 1 O m până la -2,50 m faţă de nivelul actual al străzii a fost surprinsă o consistentă depunere 
cu materiale arheologice. 

Inventarul 
Cu excepţia unei pipe şi a unor fragmente de vase din sticlă - piciorul unui vas cu baza evazată şi o 

toarta cu nervuri fn rellet, uşor torsionata, ce se prindea imediat sub buza vasului - materialul arhe9logic este 
reprezentat în exclusivitate de ceramică aflată în stare fragmentară. Formele aparţin ceramicii comune -
nesmălţuite sau smălţuite - fără a putea semnala prezenţa unor piese de import (faianţă orientală sau din 
manufacturi europene), frecvente în cadrul altor descoperiri de pe teritoriul Bucureştiului. Ceramica este lucrată 
din pastă fină, nisipoasă, care, în urma arderii a căpătat o culoare cărămizie sau roşu-cafenie. 

Vasele închise par să predomine, cea mai frecventă formă fiind oala cu toartă; buza este scurtă, uşor 
evazată, cu marginea teşită oblic sau rotunjită şi, uneori, cu un mic prag la partea inferioară, toarta, lată de 
3-4 cm, ovală în secţiune se prindea imediat sub marginea buzei. vasele sunt decorate cu o bandă lată de smalţ 
ce acoperă exteriorul buzei şi coboară puţin spre interiorul vasului; un singur vas este integral acoperit cu smalţ 
în interior. Tot formele închise le mai pot fi adăugate câteva ulcioare, de diferite dimensiuni, cu gura rotundă 
sau trilobată. Smalţul utilizat în decorarea tuturor acestor vase este de culoare verde, în diferite nuanţe. 

Vasele deschise - farfurii, castroane - sunt destul de puţin numeroase. Dintre ele putem menţiona 
farfuriile cu buza lată. Pe lângă smalţul de culoare verde, combinat uneori cu pete galbene, în decorarea vaselor 
mai apare şi culoarea maron. Decorul este reprezentat de cercuri concentrice, dispuse în centrul vasului; mai 
rar, ele acoperă întreaga suprafaţă a vasului. De asemenea, mai poate fi semnalat un motiv central obţinut 
dintr-o bandă de fascicule scurte, oblice. Decorul este realizat numai prin pictare, motivele sgraffitate fiind 
deocamdată absente. 

Datarea largă, în secolele XVIII-XIX, aşteaptă diferenţieri cronologice mai fine, cu ocazia săpăturilor ce 
se vor extinde spre zona Teatrului Naţional, unde sperăm să surprindem şi alte vestigii ale hanului Filaret, atestat 
documentar între 1753 şi 1844. 

21. BUMBEŞI-JIU, jud. Gorj; Vasile Marinoiu, Gheorghe Calotoiu, Olimpia Bratu ş1 Dumitru 
Hortopan, Muzeul Judeţean Gorj 

Cercetările arheologice de epocă romană, de la Bumbeşti-Jiu, s-au efectuat în punctele: aşezarea civilă 
romană qe la Vârtop şi cea de la Bumbeşti-Jiu-gară. 

ln aşezarea civilă de la Bumbeşti-Jiu, punctul Gară, a fost trasată o secţiune S 1 /1998, poziţionată în 
partea de nord-est a castrului cu zid de piatră, la cca 100 m de acesta şi la 20 m vest de locuinţa D, care a 
fost descoperită şi cercetată în anii 1990-1991. 
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Secţiunea a avut dimensiunile de 15 x 2 m. Cercetările au scos la iveală substrucţia unei clădiri, fără 
a i se preciza dimensiunile, fundaţii ce au fost deranjate de lucrările agricole din zonă. De la adâncimea de 
20 cm până la 50 cm, în stratul arheologic au fost descoperite fragmente ceramice de culoare cenuşie, de la 
străchini şi castroane, specifice ceramicii provinciale romane. Au mai fost descoperite fragmente de sticlă şi 
piroane ~e fier puternic corodate, cât şi fragmente de ţiglă, cărămidă şi olane romane. 

ln punctul Vârtop, s-au făcut cele mai importante descoperiri arheologice. A fost investigată aşezarea 
civilă romană de la Vârtop, situată la cca. 700 m nord de castrul de piatră de la Bumbeşti-Jiu-gară unde, în anii 
anteriori, s-a descoperit o construcţie de mari dimensiuni compusă din 6 camere (au fost găsite monede 
romane de la Traian şi Hadrian, fragmente de terra sigillata, opaiţ cu inscripţia „Fortis", unelte romane - coase, 
seceri, foarfeci şi dălţi). 

Aici au fost continuate cercetările arheologice din anul precedent (la 15 m est de D.N. 66 Târgu-Jiu -
Petroşani, şi la 65 m sud de castrul cu val de pământ). A fost practicată o secţiune de 1 O x 2 m şi a fost 
descoperită temelia unei construcţii romane şi două monede de bronz de la împăraţii Hadrian şi Marcus Aurelius 
pentru Commodus. Din secţiunea anterioară a fost deschisă o casetă cu dimensiunile de 7 x 7 m. Aici a fost 
descoperită o încăpere ce a aparţinut unui edificiu roman cu instalaţie de încălzire - cu hypocaustum - instalaţie 

ce diferă de cele cunoscute până în prezent. Au fost descoperite materiale care, probabil, provin de la 
substrucţia instalaţiei de încălzit, de la „pile", de asemenea, cărămizi şi ţigle cu puternice urme de arsură. 

Substrucţiile edificiului au apărut la adâncimea de 60-75 cm, faţă de nivelul actual de călcare. 
Grosimea acestor ziduri este de 65 cm, cel de vest şi sud (probabil ziduri exterioare) şi 55 cm cele de nord şi 
est. Pe latura de vest se află pragul uşii, pietrele din construcţie fiind înlocuite aici cu cărămizi. Zidul de vest şi 
cel de est se continuă spre nord, ceea ce demonstrează că acest edificiu are mai multe încăperi, fapt ce se va 
dovedi în campaniile viitoare. Pe latura de sud, în interiorul încăperii, a fost descoperit un zid paralel cu acesta, 
cu o grosime de 50 cm, care este probabil de la fundaţia unui pridvor al edificiului. 

Materialul arheologic descoperit în această construcţie se compune din 14 monede (de bronz şi 

argint), emise în timpul împăraţilor Domiţian, Traian, Hadrian şi alţii. De asemenea, în aceeaşi construcţie s-au 
mai găsit 4 fibule din bronz: - două de tip „cu genunchi" specifice sec. al II-iea p.Chr., iar două de bronz cu 
email. Fibulele „cu genunchi" au analogii la Napoca, Noricum şi în toată Dacia romană. Una din fibulele de bronz 
cu email are forma unui porumbel. Emailul are o culoare albastră şi roşie, uşor degradată. Cea de-a doua fibulă 
cu email (roşu şi galben) face parte din categoria celor zoomorfe varianta „dragon" (R. W de Feachem, 
Dragonesque fibulae în Antigaries Journal XXXl/1957, p. 33-44 fig. 3). Fibulele de acest tip s-au descoperit în 
Britania, câte una în Germania, Panonia şi Olanda. 

Acest gen de fibule cu email, varianta „dragon" au circulat în Imperiul Roman de la mijlocul sec. I p.Chr. 
până la mijlocul sec. li p.Chr. 

Aceste exemplare de fibule cu email în formă de pasăre şi tip „dragon" de la Vârtop - Bumbeşti-Jiu, 
sunt primele de acest fel descoperite în provincia Dacia romană. 

Tot la Vârtop -Bumbeşti-Jiu, în edificiul amintit au mai fost descoperite două geme (intalii) din piatră 
semipreţioasă (carneol), având gravate probabil câte un Genius, fiind primele de acest fel descoperite în nordul 
Olteniei. 

Alături de aceste obiecte pe care le-am menţionat au mai fost descoperite 4 chei (trei din fier şi una 
din bronz), un cuţitaş din fier, mai multe piroane din fier, cărămizi de diferite dimensiuni, olane, ţigle şi fragmente 
de vase din sticlă. 

22. BUNEŞTI, jud. Vaslui; Violeta Veturia Teodoru-Bazarciuc, Muzeul Orăşenesc Huşi 

Descoperită în primăvara anului 1978, cetatea de la Buneşti a început să fie cercetată sistematic din 
vara aceluiaşi an. 

Rezultatele deosebite ale cercetărilor de aici au creat posibilitatea continuării timp de 20 ani a acestora, 
urmând ca în campaniile viitoare să se continuie investigaţiile în acest punct. 

În anii 1997-1998, în funcţie de fondurile ce ne-au fost acordate, s-a continuat săpătura în zona de 
nord-vest a cetăţii prin trasarea a cinci secţiuni cu orintarea E-V (S 124 , S 125, S126) şi cu orintarea NE-SV. 

S-a confirmat, existenţa nivelului neolitic, aparţinând aspectului cultural Cucuteni A2 , peste care se 
suprapune nivelul dacic. 

Pentru epoca neolitică semnalăm descoperirea a două dăltiţe din piatră şi a doi idoli fragmentari alături 
de ceramică neolitică provenind, în general, de la vase grosiere de provizii. 

Referindu-se la nivelul dacic, cantitativ ceramica modelată cu mâna, predomină. Provine de la căni cu 
o toartă, străchini, vase de provizii cu butoni rotunzi sau apucători semicirculare, nelipsind drept decor brâul 
alveolar sau ornamentele în relief. 

Nelipsită este şi ceramica grecească provenind de la amfore de tip Thasos, Sinope, Heracleea 
Pontica. 

Din categoria obiectelor de podoabă, menţionăm cele două exemplare de brăţări din bronz cu capetele 
libere, frecvent întâlnite la Buneşti, o verigă şi o mărgică din pastă de sticlă cu ochi. 
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Alături de rezultatele cercetărilor sistematice din anii precedenţi, noile descoperiri arheologice vin să 
confirme, încă o dată, importanţa acestei staţiuni, urmând ca investigaţiile viitoare să aducă noi contribuiţii la 
cunoaşterea civilizaţiei geto-dacice din Moldova în sec. IV-III a.Chr. 

23. CAPIDAVA, jud. Constanţa; Radu Florescu - coordonator ştiinţific; Zizi Covacef - MINAC; 
Adrian Câteia - Universitatea „Ovidius" Constanţ~; Ioan 1.C. Opriş - IRT Bucureşti; Mihai Popescu - Franţa; 
Romeo Cârjan - MNIR Bucureşti; N. Georgescu, N. Alexandru, Muzeul de arheologie „Callatis" Mangalia 

I. Sector estic; Zizi Covacef - MINAC şi Adriana Câteia cu studenţii facultăţilor de istorie şi istorie
teologie ale Universităţii „Ovidius" din Constanţa. 

În campania din 1998 au continuat săpăturile în interiorul construcţiilor descoperite anterior (C.8, C. 7, 
C.6, C.90 şi pe căile de acces (străzile 2, 4, 5) şi au fost deschise trei noi carouri pe latura de sud-vest 
(respectiv c.P.73; (R.74 şi R.75). 

În construcţia C.7 a trebuit mai întâi să desfiinţăm martorul dintre carourile M.72-73 şi L.72-73, ceea 
ce a condus la descoperirea unei cantităţi apreciabile de fragmente ceramice, vitrice, materiale din fier şi bronz. 
Între acestea remarcăm o amforetă întregibilă, precum şi o amforă cu coaste (căreia îi lipseşte fundul), marcată 
pe corp cu cinci cercuri, dispuse în cruce şi având pe_gât o cruce cu chrismon; de-ao parte şi de alta a piciorului 
crucii apar literele 8 şi w (8, probabil de la 8 (E o -6), dacă nu cumva este, sau ar fi trebuit să fie litera A). 

În continuare săpătura s-a adâncit până la 60 cm faţă de zidul de SE al construcţiei, oprindu-ne pe un 
nivel de incendiu de unde am recuperat mai multe amfore cu striuri, afectate de incendiu, şi, tot aici, am găsit 
un schelet de animal (ars), de fapt parte din coloana vertebrală şi o coastă. 

În construcţia C.6 ne-am adâncit până la acelaşi nivel de incendiu surprins şi în C. 7, nivel de pe care 
s-au recuperat amforete întregibile, diverse alte fragmente ceramice, fragmente de vase de sticlă, o lamă de 
cuţit, din _fier şi un opaiţ. 

ln construcţia C.9 săpătura s-a adâncit, în carourile 0.74 şi 0.75, ca şi în caroul P.74, unde a apărut 
continuarea zidului de NV al construcţiei, precum şi un fel de antreu al acesteia, adăugat ulterior. Dintre 
descoperirile făcute aici menţionăm mai multe fragmente de amfore şi de căni, fragmente de vase de sticlă, dar 
şi de geam, precum şi o amforă întreagă. Tot aici s-a găsit un follis, bătut la Constantinopol, de la Justinian (an 
XIV), 540/541. În caroul P. 74, unde a apărut continuarea construcţiei C.9, au fost descoperite diverse 
fragmente ceramice, între care şi de la un opaiţ de influenţă africană, cu o bordură descorată cu o alternanţă 
de cercuri şi pătrate, în cercuri fiind înscrisă monograma lui Christos; din christograma de pe disc se mai 
păstrează doar capătul de sus. 

În carourile P.74. R.74 şi R.75 au apărut urme medieval-timpurii 
Astfel, în c.R.75 s-a surprins un strat foarte subţire din pavajul unei locuinţe (?), la adâncimea de 

45 cm faţă de nivelul actual. Acesta are o grosime de 7 cm în partea de nord-vest a caroului, pe o suprafaţă 
de 1,20 m (pe direcţia SV-NE) x 2,50 m {pe direcţia SE-NV), pr~lungindu-se spre latura de nord-est a caroului, 
pe o lungime de încă 0,90 m, într-o peliculă de 1 cm grosime. ln rest totul este distrus de dărâmături; dintre 
materiale_, toate fragmentare, menţionăm un străpungător din os. 

ln c.R.74 a apărut o locuinţă medieval-timpurie, al cărei zid de nord-vest suprapune un zid romano
bizantin (orientat NV-SE); în mijlocul acestei locuinţe a apărut o amenajare circulară ce pare a fi fost utilizată la 
uscarea grânelor. Vatra locuinţei era amenajată în partea de nord-est. Săpătura a determinat descoperirea unei 
mari cantităţi de materiale ceramice, de tip Dridu (unele fragmente având marca olarului), precum şi a unui 
număr de 15 împungătoare din os. 

În c.P.73 a fost descoperită o altă locuinţă medieval-timpurie: au apărut de fapt zidurile de nord-vest 
şi de nord-est (acesta în parte), precum şi vatra, amenajată în colţul de est. Materialele ceramice descoperite 
aici, în stare fragmentară, sunt asemănătoare celor găsite în c. R. 7 4. 

Adâncimile pe care le-am atins în diverse puncte ale sectorului sunt: în C.9 (lângă profilul de sud-vest) 
- 1,30 m; în c.P. 74 s-a ajuns la 1, 15 m; în c.P. 75 (unde este doar dărâmătură romano-bizantină) - am ajuns la 
0,90 m; în c. R. 75 - 0,65 m, iar în c.R. 74 (unde s-a descoperit locuinţa cu amenajarea pentru uscarea grânelor) 
am ajuns până la adâncimea de 0,80 m. 

Ultima campanie a permis observarea mai atentă a diverselor etape de construcţie din sectorul estic 
al cetăţii şi legătura acestea şi perioadele de incendiere. 

24. CARAŞOVA, jud. Caraş-Severin, punctul nGrad"; Silviu Oţa M.N.1.R.; Liana Oţa I.A.B.; Sorin 
Ionescu, student Univeristatea de Vest Tmişoara 

Dealul Grad este situat lângă D.N. 58 Reşiţa-A,,:na, la km. 1 O, la aproximativ 2,5 km. de comuna 
Caraşova. Situl este o fortificaţie medievală din piatră deasupra Cheilor Caraşului, la altitudinea de 299,00 m. 

Prima menţiune asupra cetăţii este cunoscută din anul 1323 când este amintit ,, ... magistrul Nicolae de 
Erdsomlow şi de Krasso". În anul 1335, la conducerea ei se afla magistrul Thouka, reprezentanul 
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arhiepiscopului de Calocea. Din 1358 până în 1437, când cetatea apare ultima dată în documente, ea a fost 
din nou proprietate regală. 

Localitatea Caraşova a fost memţionată în permanenţă în documente, inclusiv în perioada stăpânirii 
otomane, însă cetatea dispare. 

În faţa cetăţii se află două şanţuri de apărare săpate în piatră. Pe celelalte trei laturi cetatea este 
mărginită de prăpastie. Zidurile exterioare urmăresc forma stâncii pe care au fost ridicate. Cetatea este 
orientată NV-SE. Forma exactă nu se poate preciza, deoarece o parte din stâncă a căzut în prăpastie, spre Râul 
Caraş. • 

ln timpul campanei a fost defrişată aproximativ 1 /2 din vegetaţia care acoperea situl şi au fost trasate 
patru secţiuni (S. I= 3,70 x 4,00 m; S. li= 2,00 x 5,35 m; S. III= 1,00 x 3,00 m; S. IV= 3,00 x 2,50 m) şi o 
casetă (C.I = 1,00 x 1,50 m). Primele două secţuni au fost amplasate intre zidul de incintă de pe latura de N
NE şi una din clădirile interioare. 

Rezultatul a fost descoperirea unui zid de incintă mai vechi (gros de 1 , 1 O m) la care a fost adosat cel 
nou, vizibil (gros de 1,20 m). 

În S. li am surprins o situaţie stratigrafică mai clară (cea mai mare parte a sitului este răvăşită) care 
marchează momentul amenajării şi ridicării construcţiei interioare din acest colţ al cetăţii. Sub placa de mortar 
a fost găsită ceramică lucrată la roată încetată, din care se remarcă trei fragmente provenind din partea 
inferioară a unor oale borcan, cu marcă de olar (1 - cerc gros, în relief, dispus pe centrul fundului vasului; 
2 - cruce cu braţe egale înscrisă în cerc; 3 - un nivel în reli~f pe marginea fundului vasului). Cu aceeaşi ocazie, 
am constatat că stânca este ascuţită, cu pantele abrupte. Intre zidurile exterioare, construite de o parte şi de 
alta a vârfului dealului, la o diferenţă de nivel de aproximativ 10,00 m de vârful stâncii, spaţiul a fost umplut cu 
pământ pentru nivelare. 

Inventarul arheologic recuperat este relativ sărac (un amnar elipsoidal, un fragment de fusaiolă din 
,piatră de culoare verzuie decorată cu cercuri concentrice incizate, iar în mijloc câte un punct aplicat pe ambele 
feţe, fragmente din benzi de fier cu nituri) şi constă în special din ceramică. Ceramica este fragmentară şi 
neîntregibilă; fragmentele provin în special de la oale borcan de dimensiuni mijlocii (diametrul gurii variază între 
15-25 cm). Arderea în cele mai multe cazuri este reducătoare sau semioxidantă. Pasta are ca degresant nisip 
micaceu cu paticule de cupru şi mici pietricele. 

Cele mai mare parte a fragmentelor sunt nedecorate (din 385 fragmente găsite, 301 sunt nedecorate). 
Cele mai frecvente decoruri au fost realizate cu măturica (16 fragmente), roata dinţată (10 fragmente), linii 
paralele distanţate incizate de jur-împrejurul vasului (12 fragmente), valuri incizate în combinaţie sau nu cu linii 
simple, registre de linii una lângă alta, coaste etc. 

Ceramica smălţuită constă din fragmete mici, atipice. Atât pasta cât şi smalţul sunt, în cele mai multe 
cazuri, de proastă calitate. Smalţul este de culoare verde şi „zahăr ars". Un alt fragment a fost decorat în tehnica 
„cu cornul", pictat cu humă albă. Există numai un fragment din pastă caolinoidă cu decor în relief, peste care 
s-a aplicat smalţ verde. 

Pe lângă ceramica medievală de secol XIII-XV am mai găsit şi câteva fragmente atipice preistorice şi 
ceramică romană. 

Secţiunea III şi caseta I au fost trasate în zona de NV a sitului şi au urmărit traseul vechiului zid de 
incintă, care din punctul cel mai nordic al cetăţii se îndreaptă în direcţia sud. 

Secţiunea IV a fost amplasată la sudul construcţiilor interioare surprinse în S I şi S li, făcând pandant 
cu cea din urmă. Aici am surprins un fragment din zidul de incintă al vechii fortificaţii, care în acea regiune îşi 
schimba _direcţia faţă de zidul vizibil. Incinta veche a fost complet demantelată spre sudul cetăţii. 

ln acest stadiu al cercetării nu putem afirma că cetatea a funcţionat ca sediu al unei garnizoane 
regulate mult după anul 1437. De asemenea, nu credem că a fost distrusă violent, ci mai degrabă pare 
abandonată. 

25. CĂLAN, ,,LA PODINĂ\ ,,LA SĂLCII", jud. Hunedoara; Iuliu Paul, Marius Ciută, Universitatea 
„ 1 Decembrie 1918" Alba Iulia 

Situl neolitic de la Călan, punctul „La podină", ,.La sălcii, a fost identificat în cursul anului 1998, în urma 
unor repetate cercetări de teren (periegheze), efectuate în hotarul oraşului Călan şi a localităţilor învecinate 
(Streisângiorgiu şi Ohaba Streiului), de către specialişti ai Centrului de Cercetări Pre- şi Protoistorice, la care 
s-au adăugat studenţi de la specializările Istorie şi Muzeologie din cadrul Universităţii „ 1 Decembrie 1918" din 
Alba Iulia. 

Materialele obţinute ca urmare a investigaţiilor de teren, deosebit de bogate şi interesante au făcut ca 
staţiunea neolitică de aici să intre în atenţia cercetărilor. Într-o primă fază, pentru o mai bună delimitare şi 
recunoaştere a suprafeţei virtual locuite, s-a realizat, avându-se în vedere cercetările viitoare, o împărţire a ei în 
două sectoare. În funcţie de modul în care au apărut materialele caracteristice a două culturi neolitice diferite: 
„Sectorul I", situat pe terasa întâia a pârâului Luncani, unde au fost descoperite materiale aparţinând 
complexului cultural al neoliticului timpuriu, Starcevo-Criş şi „Sectorul 11", situat pe terasa a doua (în prelungirea 
primului), unde au fost identificate materiale aparţinând culturii Vinca-Turdaş. 
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Situl de la Călan „La podină" se află în depresiunea Haţeg-Mureş, pe malul drept al pârâului Luncani 
(Boşorod}, pe prima şi a doua terasă cu expunere sud sud-estică de la poalele dealului Măgura, într-o zonă 
deosebit de favorabilă habitatului uman. 

În cadrul campaniei din acest an, desfăşurată în perioada 5-15 august, s-au efectuat cercetări 
arheologice sistematice în cel de al doilea sector (,,li"). 

În prima fază au fost executate sondaje de control şi informare stratigrafică necesare pentru 
identificarea extinderii, în teritoriu a aşezării (sau aşezărilor) preistorice, precum şi lămurirea situaţiei stratigrafice 
prezente pe cea de a doua terasă a Boşorodului. 

Au fost realizate patru secţiuni de control şi informare stratigrafică, din care trei (S1_11 /1998} în zona 
marginală a terasei (în zona „muchiei" şi a „frunţii" terasei), în care apăruseră la suprafaţă din abundenţă 
materiale arheologice şi o a patra (S

1
v/1998) în „podul" terasei, spre interior. 

Primele trei secţiuni (S
1 
= 10,5 x 1,5 x 0,40 m; S 11 = 6 x 1,5 x 1 m şi S 111 = 6 x 1,5 m) au dovedit 

existenţa unui unic strat de cultură, compact, relativ subţire (0,20-0,30 m) aparţinând unei faze târzii a culturii 
Vinca-Turdaş, aşezat direct pe sterilul argilos-pietros, serios afectat în partea superioară de lucrările agricole, 
datorită situării lui la o mică adâncime. 

În S/1998, în carourile 2-3, s-a dezvelit o locuinţă semiadâncită (B1 /1998) de formă relativ neregulată, 
afectată şi ea, în partea superioară, de lucrările agricole, care a furnizat un material arheologic deosebit de 
bogat (ceramică, material litic, osteologic, etc.) şi interesant, de factură turdăşană, asociat însă şi cu alte 
elemente de import din alte arii culturale. Remarcăm prezenţa ceramicii de foarte bună calitate, foarte bine arsă, 
de culoare portocalie-deschisă, decorată în tehnica inciziei şi ornamentată cu motivele în benză unghiulare şi a 
triunghiuri punctate. Este prezentă de asemenea şi ceramica neagră lustruită, cu multă mică în compoziţie. 
Interesante sunt şi fragmentele de vase bitronconice care prezintă decor realizat în tehnica pictării cu o pastă_ 
neagră, probabil bitum, cu ornamente liniare dispuse în paralel, în formă de căpriori, ce aduc foarte mult cu 
ceramica de tip Tăualaş. Tot această locuinţă a furnizat şi un bogat utilaj litic (cioplit şi şlefuit) şi osteologic 
(unelte din os şi corn alături de oase de animale). 

Concluzia logică la care s-a ajuns în urma executării acestor sondaje a fost aceea că zona de muchie 
a terasei este cea în care stratul arheologic iese la suprafaţă antrenând cu el şi materialele conţinute, situaţie 
care explică şi apariţia atât de frecventă a vestigiilor în timpul cercetărilor de suprafaţă, astfel încât există puţine 
şanse ca aici să fie surprinsă o situaţie stratigrafică relevantă, nederanjată. 

Cea de a patra secţiune cu caracter de sondaj (S
1
v/1998 = 4 x 1,5 x 1,5 m), practicată, după cum 

aminteam, în interiorul (,,podul") terasei, a confirmat faptul că stratul de cultură este aici mai bine păstrat, nefiind 
afectat de lucrările agricole deoarece se află la o adâncime mai mare (0,40-0,50 m). 

ln extremitatea nord-vestică a acestei secţiuni a fost descoperită o locuinţă de suprafaţă (L/1998), mai 
precis o porţiune a acesteia. În timpul şi cu fondurile afectate locuinţa nu a fost săpată decât parţial, ea 
continuîndu-se (intrând) în (sub) profil. Având dimensiuni de aproximativ 4 x 2 m, aceasta era construită pe o 
podină groasă de lut (3-8 cm, pe alocuri chiar 10-12 cm), aşezată direct pe pământ, care a fost puternic arsă, 
probabil cu ocazia incendierii locuinţei. Bucăţile de podină, bine conservate, de mari dimensiuni (aproximativ 
20 x 15 cm) şi forme neregulate, erau completate de fragmente de chirpic din pereţii locuinţei precum şi de 
două bucăţi masive de chirpic reprezentând urme (amprente) de degete pe straturile succesive depuse (straturi 
care s-au desprins), de formă piramidală, reprezentând, probabil, colţurile locuinţei. Pământul pe care a fost 
aşezată podina reprezintă sterilul arheologic, de culoare brun-gălbuie. 

Din motive obiective, nu s-a putut realiza dezvelirea integrală a complexului, aproximăm că a fost 
surprinsă doar o treime din acesta, acest obiectiv urmând a fi finalizat în campania următoare. Materialele 
arheologice şi în special cele ceramice descoperite în locuinţă sunt destul de sărace - similare celor 
descoperite în secţiunile amintite mai sus - dovedind apartenenţa la o fază foarte târzie turdăşană. Factura 
ceramicii, în special arderea, este excelentă, amintind de cea petreşteană, ceea ce nu exclude, în acest caz, 
conracte directe ale locuitorilor aşezării neolitice târzii de la Călan ,,În podină" cu purtătorii acestei culturi 
eneolitice. 

În sprijinul acestei ipoteze vine şi tehnica de construcţie a locuinţei, cu analogii indiscutabile în cadrul 
aşezărilor culturii Petreşti. 

Aceste prezumpţii emise pe baze tipologico-stilistice şi de ordin funcţional, completate, sperăm, în 
viitor şi pe posibile_ argumente de ordin stratigrafic, vor contribui fără îndoială la definirea unor aspecte şi 
fenomene culturale care au dat naştere, se pare, culturilor neoliticului târziu şi eneoliticului dezvoltat pe teritoriul 
Transilvaniei. 

Deoarece rezultatele din acest an s-au dovedit a fi deosebit de promiţătoare, cercetările arheologice 
sistematice din situl neolitic de la Călan „La podină" vor continua şi în anii ce urmează, prin extinderea 
investigaţiilor în „Sectorul llu al sitului şi prin abordarea „Sectorului I", în care apare locuirea neolitică 
timpurie. 
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26. CĂSCIOARELE, jud. Călăraşi; Done Şerbănescu, Şandric Bogdan, Muzeul de Arheologie 
Olteniţa 

Au continuat săpăturile de salvare în necropola eneolitică din punctul „D-aia parte" vizavi de „Puţul 
Popii" de la Căscioarele. Situl arheologic cercetat s~ află la circa 300 m nord vest de cunoscuta aşezare getică 
fortificată din punctul Căscioarele „D-aia parte". ln secţiunea trasată (S. VII) nu au mai fost descoperite 
morminte neolitice, ceea ce ar fi un un indiciu că s-a ajuns la limita de est a necropolei dar, ca şi în anii 
precedenţi, în secţiunile practicate s-au descoperit vestigii din epoca geto-dacică, fapt ce ne-a creat 
convingerea că pe acest bot de terasă se află o aşezare geto-dacică nefortificată. Din descoperirile mai vechi, 
menţionăm o groapă în care fusese înhumat ritual un cal, culcat pe partea stângă, pe direcţia nord-sud, cu capul 
spre sud şi picioarele spre vest. Calul în vârstă de 3-4 ani, a~ea înălţimea de 1,35 m şi făcea parte din categoria 
cailor obişnuiţi şi nu a cailor de rasă folosiţi la călărie. ln groapa rituală, lângă scheletul calului au fost 
descoperite fragmente ceramice caracteristice Latene-ului timpuriu, bucăţi de cărbune şi chirpic ars. 

Pe aceleaşi bot de terasă, tot într-o campanie arheologică anterioară 'a fost descoperit un bordei geto
dacic, cu laturile lun_!:Ji orientate pe direcţia est-vest. Aproape de peretele de est se afla o vatră de formă ovală 
fălţuită p~ lut bătut. ln bordei au fost descoperite fragmente ceramice şi material osteologic faunistic. 

ln secţiunea a VII-a, la adâncimea de 0,25 m, a fost interceptată şi cercetată parţial o locuinţă de 
suprafaţă, de formă rectangulară, cu lăţimea de 2,80 m. Molozul locuinţei, gros de 0,35 m, constă din 
fragmente de lipitură arsă cu amprente de nuiele şi pari, care aveau în compoziţie resturi vegetale şi pleavă. 

După înlăturarea stratului de moloz al locuinţei, de pe podeaua acesteia, formată din lut bătut, au fost recoltate 
fragmente ceramice şi material arheologic faunistic. Din materialul ceramic recoltat menţionăm următoarele 
tipuri de vase: vasul borcan, decorat sub buză cu brâu alveolar sau crestat şi butoni oblici, castronul decorat 
cu apucături semicirculare, plate, sub buză, iar din categoria ceramicii cenuşii modelate la roată menţionăm 
prezenţa străchinilor şi a cupelor. 

Studiul materialului arheo-zoologic recoltat din locuinţa cercetată a pus în evidenţă următoarele specii 
de animale: bovinele, ovicaprinele, porcinele şi un os de câine. 

Alături de complexul arheologic amintit au fost descoperite şi ccercetate două gropi menajere, din care 
s-au recoltat fragmente ceramice, material oseologic faunistic şi zgură de fier. Studiul materialului ceramic 
recoltat a permis datarea complexelor arheologice amintite mai sus în secolele IV-III a.Chr., aşezarea din acest 
punct fiind contemporană cu cetatea getică de la „D-aia parte", situată la 100 m nord de cunoscuta aşezare 
eneolitică „Ostrovelul". 

27. CĂŞĂRIA - DEALUL MĂTĂHUIA, corn. Dobreni, jud. Neamţ; Gheorghe Dumitroaia, 
Constantin-Emil Ursu, Ovidiu Cotoi, Dorin Nicola, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Piatra Neamţ 

Situată în zona subcarpatică a Moldovei, pe o înălţime dominantă ce constituie terasa superioară a 
râului Cracău, la o altitudine absolută de 520 m, staţiunea Mătăhuia este cunoscută încă din anul 1936, când 
a fost efectuat aici un sondaj de informare de către VI. Dumitrescu şi C. Matasă. 

Cercetările sistematice iniţiate anul trecut au scopul de a cunoaşte, în principal, nivelul corespunzător 
fazei A-8 a culturii Cucuteni şi de a compara acest sit cu renumita staţiune de la Frumuşica - Bodeşti cu care 
se învecinează. Iniţial s-a trasat o secţiune longitudinală de 50/2 m, cu o orientare aproximativă pe direcţia NNE
SSV, care a fost ulterior prelungită încă pe atâta, lângă care, în dreptul casetelor 18 şi 25, a fost săpată o 
casetă de 16 x 4 m, pentru cercetarea locuinţelor ivite pe traseul SI. Prin dispunerea şi lungimea secţiunii s-a 
urmărit interceptarea depunerilor nederanjate şi, eventual, a şanţului de apărare, care se bănuia că există. 

Deşi depunerile arheologice atestă toate cele trei faze de dezvoltare a culturii Cucuteni, stratigrafia 
este relativ simplă. După îndepărtarea solului vegetal actual, de culoare neagră-maronie, în prezent înierbat, cu 
o grosime cuprinsă între O, 1 O m şi 0,25 m, au fost remarcate trei niveluri, pe care le prezentăm în ordinea 
cercetării lor: a) o depunere de cca. 0,35 m, de culoare cenuşie şi cu un aspect nisipos, care conţinea diverse 
materiale arheologice (ceramică, unelte, resturi de locuinţe) din faza Cucuteni B, şi rare fragmente ceramice 
Horodiştea - Erbiceni; b) o depunere de culoare maronie cu aspect lutos având grosimea între 0,30 m şi 
0,80 m, ce conţine pe anumite porţiuni prundiş mărunt, în care au fost găsite diverse materiale arheologice, 
unele din ele tipice fazei A-B, cât şi resturile unor locuinţe; c) prima depunere antropică, cu ceramică tricromă 
şi plastică specifică fazei Cucuteni A, de culoare maronie, nu a fost surprinsă pe întreaga suprafaţă a secţiunii 
şi casetei cercetate. Cele trei niveluri suprapun pământul galben, steril din punct de vedere arheologic, care a 
fost afectat de săparea unor gropi şi a şanţului de apărare. 

Şanţul defensiv, care completa sistemul natural de protecţie a aşezării eneolitice, a fost surprins la 
circa 90 m depărtare de capătul actual al promontoriului. Cu o adâncime de 3, 1 O m de la nivelul de călcare 
actual şi aproximativ 2,25 m faţă de ultima. depunere Cucuteni A-8, şanţul de apărare a fost astupat probabil la 
începutul ultimei faze a culturii Cucuteni. ln umplutura sa s-au găsit mai multe straturi de pământ de nuanţe şi 
structuri diferite, în care se aflau şi fragmente Cucuteni A şi A-8. 

Pe suprafaţa S I şi a casei adiacente au fost investigate parţial resturile unor locuinţe de suprafaţă, care 
corespund celor trei niveluri sus menţionate. L 1, care a fost surprinsă între casetele 22-25, la o adâncime de 
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aproximativ 0,30 m, se prezenta sub forma unei aglomerări de chirpic cu pleavă în compoziţie, care aveau 
amprente de bârne cu diametrul de aproximativ 0,25 m, unele dintre acestea despicate, inventarul său fiind 
constituit din ceramică şi râşniţe. L2, situată între casetele 16-20, se prezenta sub forma unei mase compacte 
de chirpic, sub care s-au găsit resturi de platformă cu amprente de bârne despicate, ceramică, plastică, râşniţe 
ş.a. L3, situată între casetele 9-12, între 0,30-0,42 m, a avut platformă din bârne orientate pe direcţia SV-NE 
şi pereţii cu structură din nuiele, cu inventar sărăcăcios. L5 a apărut între casetele 26-30, între aproximativ 
O, 15 m-0,25 m, a avut platformă din bârne despicate şi pereţii din nuiele. L6 s-a situat deasupra umpluturii 
şanţului de apărare, în dreptul casetelor 41-42, la aproximativ 0,25 m şi a fost remarcată pe baza resturilor de 
chirpic existent spre taluzul estic şi aglomerarea de fragmente ceramice. L7 se situa în jurul adâncimii de 
0,20 m şi aparţine nivelului Cucuteni B. L8 s-a situat sub L3, în dreptul casetelor 9 şi 1 O, la adâncimea de 
aproximativ 0,50-0,60 m, fragmentele ceramice tricrome datând-o în faza Cucuteni A. L9 s-a situat în casetele 
16-19, la aproximativ 0,35-0,45 m, prezenţa sa remarcându-se prin chirpicul compact, care purta amprentele 
unor bârne dispuse pe direcţia N-S, cât şi printr-un inventar destul de sărac. L 1 O a fost suprapusă de casetele 
21-22, la o adâncime de aproximativ 0,50 m şi prezenta amprentele unor nuiele de 1,5-3 cm grosime şi bârne. 
L 11, situată la 0,40-0,50 m adâncime, în dreptul casetelor 24-25, a fost fără platformă, în schimb chirpiciul său 
purta amprentele unor pari cu grosimi apreciabile. Starea materialului ceramic cercetat, precum şi lipsa altor 
categorii de obiecte tipice, nu permit datarea precisă a tuturor complexelor de locuire. 

În afară de investigarea parţială a acestora, au fost cercetate două aglomerări de chirpic (C 1 , C2), din 
care cel puţin una, situată în nivelul intermediar, poate să reprezinte resturile unui cuptor, cât şi un „pavaj" de 
pietre de râu care datează de la sfârşitul culturii Cucuteni sau chiar de mai târziu. 

Cele trei gropi interceptate, săpate în pământul galben până la aproximativ 1 ,45 m adâncime de la 
nivelul de călcare actual, au conţinut materiale ceramice Cucuteni A şi/sau A-B. 

Din stratul de cultură şi complexele investigate au rezultat numeroase materiale arheologice (ceramică, 
plastică antropomorfă şi zoomorfă, unelte de piatră şi lut ars, etc.), aflate în curs de prelucrare, care împreună 
cu observaţiile din teren permit reconstituirea unor aspecte importante privitoare la trecutul comunităţilor 
cucuteniene care au locuit în Subcarpaţii Moldovei, asupra cărora centrul de cercetare de la Piatra-Neamţ 
intenţionează să îşi orienteze atenţia şi în anii următori. 

28. CÂRŢIŞOARA - LA GLĂJARIE, jud. Sibiu; Mircea Dan Lazăr, Muzeul Brukenthal Sibiu 

Comuna Cârţişoara este situată la poalele munţilor Bâlea, Laiota şi Negoiu şi s-a format prin unirea a 
două sate Streza şi Oprea-Cârţişoara aflate, unul pe malul drept, altul pe malul stâng al râului Bâlea, aşa cum 
mărturiseşte preotul Constantin Stan în lucrarea „Şcoala poporană din Făgăraş şi de pe Târnave" apărută în 
,111ul 1928, Id Siuiu. Au1urul 111c1i men1iunec1Lcl ca „De lc1 cumuna, spre suc.J, lc1 împreunarea riiului Balea cu Laiota, 
se văd ruinele unei fabrici de hârtie, arsă la 1864, iar pe Bâlea, în sus, la depărtare de 7 km. în pădure, se află 
ruinele fostei sticlării arsă la 1884 ... " 

În perioada 6-26 august 1998 am întreprins cercetări arheologice în locul în care a fost menţionată 
glăjăria. 

Lucrările pentru construirea şoselei transmontane „Transfăgărăşanul" au schimbat peisajul local 
afectând situl arheologic. Din cauza nivelării terenului numeroase vestigii au dispărut, multe dintre ele ajungând 
în râul din apropriere. 

După anul 1989, terenul a fost concesionat cetăţenilor din sat sau din ţară pentru a-şi construi case 
de vacanţă. Unii cetăţeni au folosit pentru construcţiile lor fundaţiile vechi, acolo unde le-au suprins pe trasee 
mai lungi, şi care se pretau planurilor lor de costrucţii, alţii le-au distrus pur şi simplu. 

Secţiunile şi casetele executate de noi în puncte diferite ne-au permis să surprindem fundaţiile unor 
locuinţe ale lucrătorilor de la glăjărie şi parţial, două instalaţii pentru topit sticlă, un cuptor pentru preparat „frită" 
şi un cuptor-topitor. 

Din cuptorul-topitor am surprins grătarul camerei pentru topit sticla (camera de lucru), de formă 
rotundă, realizat din cărămidă refractară dispusă pe lat şi din piatră de râu. Pereţii laterali şi bolta camerei au 
fost construiţi din cărămidă refractară legată cu mortar din var şi nisip. În momentul descoperirii erau prăbuşiţi 
pe vatră. 

În partea inferioară a cuptorului, sub camera de lucru şi deasupra camerei de ardere se află zona de 
regenerare cu gaz construită din cărămidă roşie aşezată în trepte formând o cameră tronconică (gazogenul), 
separată de camera de lucru printr-un bloc central. Regeneratoarele construite din cărămidă refractară erau 
situate în partea inferioară a cuptorului unde avea loc regenerarea. 

Din punct de vedere tipologic, cuptorul face parte din categoria cuptoarelor cu flacără indirectă 
înregistrate sub patentul Boetius care funcţionează după principiul arderii lemnului sau al cărbunelui şi 
amestecarea cu aer încălzit. Era alcătuit dintr-o zonă de topire şi o zonă de regeneratoare cu gaz situate sub 
cuptor şi separate de un bloc central. El este cunoscut şi sub numele de cuptor cu gaz pentru „oale" 
(creuzete), cu regenerare şi recuperare de căldură. Acest tip de cuptoare datează din a doua jumătate a 
secolului al XIX-iea. 
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Cuptorul pentru prepararea ,,fritei" se află la aproximativ 3,00-3,50 m vest de topitor. El are forma unei 
cupole asemănătoare unei varniţe. Vatra este rotundă construită din lut şi argilă arsă şi măcinată rezultată din 
cuptoare vechi şi este mărginită de cărămidă roşie şi piatră de râu. Această argilă am_estecată cu lut avea rol 
de material refractar. Pereţii laterali şi cupola erau executaţi din acelaşi material. ln dreptul fiecărei oale 
introdusă în cuptor, în perete, era un orificiu de admitere cu materie primă şi de scoatere a sticlei în stare topită, 
pentru suflare. 

Cuptorul face parte din categoria cuptoarelor cu ardere directă. Cronologic, acest cuptor este mai 
vechi decât cuptorul-topitor datând aproximativ de la sfârşitul secolului al XVIII-iea. 

Pe vatra acestuia şi în jur am descoperit o mare cantitate de cenuşă şi cărbune amestecată cu 
fragmente de ceramică de culoare cărămizie executate din pastă grosieră şi fină, numeroase fragmente de 
„oale" pentru topit sticla care ne permit să reconstituim cel puţin trei tipuri de „oale", fragmente de obiecte din 
sticlă, trei flacoane mici din sticlă cu gât înalt şi inel la gură de culoare albă, maro şi albastru-cobalt, fragmente 
de unelte şi alte obiecte din material, deteriorate, o mare cantitate de „frită" de mărimi şi culori diferite şi o 
monedă din bronz de 1 kreuzer emisă în anul 1816, iar pe vatra cuptorului-topitor câteva fragmente de „oale" 
pentru topit sticla. 

Deşi documentele menţionează că, în anul 1782 din cauza unui incendiu, cuptorul-topitor construit în 
anul 1781, odată cu locuinţele pentru glăjari a ars din temelii, în stadiul actual al cercetării trebuie să acceptăm 
afirmaţia făcută de către Constantin Stan potrivit căreia glăjăria a ars în anul 1884, iar cantitatea mare de 
cenuşă şi cărbune să o atribuim acestui eveniment şi nu incendiului care a avut loc în anul 1 782. În sprijinul 
acestei ipoteze vine şi moneda găsită aici, emisă în anul 1816 . 

• 
29. CÂRCEA „HANURl11

, judeţul Dolj; Marin Nica, Simona Lazăr, Institutul de Cercetări Socio
Umane Craiova; Bondoc Dorei, Muzeul Olteniei Craiova; Bogdan Tănăsescu, student 

S-au urmărit, în continuare, limita de nord a celor trei aşezări de tip Cârcea (fazele timpurii), Gumelniţa, 
Sălcuţa şi Verbicioara care în acest punct se suprapun cât şi dimensiunile şi traseul şanţului de apărare cu 
palisadă,_ al aşezării epocii bronzului. 

ln cadrul celor două casete deschise între carourile 13 şi 17 ale secţiunii XVI, la adâncimile cuprinse 
între 0,35 m-0,45 m, au fost descoperite resturile a 3 vetre (V 4 V 

5
, V 

6
) care împreună cu cele din secţiunea 

XVI (V 1, V2) formează un complex de vetre (fig. 1/3) tipice aşezării de tip Sălcuţa IV. Vatra de la adâncimea de 
O, 75 m din casete 1 împreună cu cea din secţiunea XVI de la adâncimea de 1, 1 O m (fig. 1 /3) aparţin aşezării 
aspectului cultural Gumelnţa-Sălcuţa. S-a obţinut astfel o situaţie stratigrafică clară, confirmată şi de materialul 
arheologic descoperit în jurul acestora (fig. 1/9, 12 a, 12 b, 13, 14). 

Sub vetrele ultimei faze a culturii Sălcuţa s-a delimitat, clar, stratul aspectului cultural Gumelniţa
Sălcuţa, gros de 0,70 m (fig. 1), de culoare cenuşie, alburie, cu urme de vetre, podele de lut galben, cenuşă, 
idoli de os (fig. 1 /12 a, 12 b) şi un străpungător de cupru. 

Stratul aşezării eneolitice este format din două niveluri: în cel de la bază predomină ceramica 
gumelniţE:ană, spre deosebire de nivelul al doilea cu resturi specifice culturii Sălcuţa. 

ln caseta nr. 1 (8 x 1,50 m) la adâncimea de 2,20 ms-a conturat latura sinuoasă a unei gropi de bordei 
pe fundul căruia s-a descoperit ceramică pictată cu motive liniare, de culoare închisă pe fond roşu-brun frumos 
lustruit (fig. 1 /10 a, 1 O b, 11) specifică fazei Cârcea li A. În centrul gropii s-a observat o vatră de formă ovală, 
arsă cărămiziu în apropierea căreia se afla, depus ritual, un craniu uman bine conservat, orientat cu privirea spre 
vest, sub care se mai aflau câteva falange de la o mână. 

O situaţie asemănătoare s-a repetat şi în caseta nr. 2. La aceeaşi adâncime s-a conturat groapa nr. 8 
a unui bordei de formă ovală (fig. 1 /2), orientată NS şi pe fundul căreia erau depuse, ritual, 8 cranii umane pe 
o suprafaţă de numai O, 75 x O, 70 m împreună cu numeroase resturi menajere, îndeosebi fragmente ceramice 
de mici dimensiuni (fig. 1 /4, 11 ), unelte de piatră şi silex (fig. 1 /5, 6), pietre şi oase de animale cu urme de 
arsură. Printre cranii, se mai aflau şi resturi de la alte numeroase oase amestecate cu resturi menajere din care, 
nu lipseau cochilii de scoici şi melci. Să provină toate acestea de la un banchet funerar cu caracter 
antropofagie? Viitoarele cercetări vor da răspuns şi la această întrebare. Oricum în cele două aşezări neolitice 
de la Cârcea s-au descoperit, până în prezent, 19 cranii umane depuse toate, ritual, în gropi menajere sau în 
şanţul de protecţie. Stratul neolitic din apropiereâ gropilor rituale nu depăşesc grosimea de 0,50 m. 

S-a trasat, în continuare, spre nord, o nouă secţiune (S XVII) la 20 m distanţă faţă de cea a şanţului 
de apărare cu palisadă, al aşezării epocii bronzului (fig. 2/8). Aşa cum se poate vedea şi pe planul general al 
săpăturii (fig. 2/8), conturul, uşor curbat, al şanţului înconjura sau delimita partea de sud a aşezării, în zona de 
contact a pantei cu terasa inferioară a văii Jiului. Din profilul secţiunii XVII (fig. 2/3) reiese că şanţul prezintă 
aceleaşi elemente sau caracteristici precizate în secţiunea precedentă (fig. 2/1, 2). Astfel, de la gura şanţului, 
largă de 14 m pornesc, oblic, spre interior, cele două praguri la baza cărora s-au săpat gropile palisadei la 
adâncimea de 3 m faţă de nivelul de călcare al aşezării epocii bronzului. Pe profilul ambelor secţiuni se observă 
cu uşurinţă urmele de chirpic incendiat al palisadei prăbuşite spre interiorul aşezării (fig. 2/1-3). După primul 
incendiu al palisadei, aşezarea a continuat să fie locuită, un timp, aşa cum o dovedesc nivelurile de umplere ale 
şanţului, după care, comunitatea se mută pe terasa opusă a pârâului Cârcii la „Viaduct" continuându-şi evoluţia 
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pe parcursul ultimelor faze ale culturii Verbicioara influenţate puternic de purtătorii culturi Gârla Mare. Ceramica 
descoperită pe fundul şanţului cu palisadă prezintă elemente clare, tipice primei faze, clasice, a culturii Verbicioara 
(fig. 2/4-7c, 9-12). În umplutura şanţului s-a găsit şi un fragment de bază tipic culturii Cernavodă III (fig. 2/4). 

La 100 m sud de şanţul de protecţie al aşezării neolitice din punctul „Viaduct" s-a deschis o mică 
casetă (5 x 1 m) urmărindu-se densitatea de locuire ale aşezărilor preistorice şi daco-romane, care şi în această 
zonă periferică se suprapun. 

La adâncimea de 2 m faţă de solul actual şi la O, 70 m de nivelul de călcare neolitic s-a conturat groapa 
unui bordei de formă ovală cu diametru de 2 m pe fundul căreia s-au descoperit fragmente ceramice tipice Vinca 
- Dudeşti în asociere cu cele din faza ceramicii pictate policrom, antrenate din stratul aşezării gros de 
0,60-0,70 m. Acesta este suprapus de stratul roman, gros de 0,25 m din care s-a săpat o groapă menajeră, 
circulară, la adâncimea de 2,90 m, de pe fundul căreia s-au cules, de asemenea, câteva fragmente tipice 
secolului 11-111. 

30. CEHEI 11MESIG". jud. Sălaj; Ioan Bejinariu, Sanda Băcueţ-Crişan, Dan Băcueţ-Crişan, MJ Zalău 

Localitatea Cehei este amplasată în nord-vestul jud. Sălaj, pe cursul mijlociu al Crasnei. Punctul unde 
au fost executate săpăturile este o „insulă" ceva mai ridicată în mijlocul unei zone mlăştinoase creată de râul 
Crasna şi de torenţii ce curg de pe pantele nord-vestice ale „Măgurii Şimleului". Situl a mai fost cercetat în 1987 
şi 1996, fiind publicate o parte a descoperirilor din bronzul târziu. 

Au fost trasate două secţiuni şi o casetă ceea ce a dus la cercetarea unei suprafeţe totale de 98,5 mp. 
Secţiunea S1/1998 (29 x 2 m; orientare V-E) a fost trasată perpendicular pe secţiunea S1/1996 şi pe cursul 
râului Crasna, pentru verificarea stratigrafiei sitului în zona sa centrală. Partea superioară a depunerilor 
arheologice este afectată de arături până la o adâncime de 0,25-0,30 m. Sub acest nivel deranjat apare un 
nivel de cultură din bronzul târziu cu o grosime de cca. 0,30-0,35 m. Nivelul din bronzul târziu suprapune un 
nivel gălbui-lutos în care apar cioburi neolitice, iar sub acest nivel, la adâncimea de cca. O, 70-0, 75 m apare 
sterilul. În S1/1998 au fost surprinse urmele a trei construcţii şi patru gropi. Nici una dintre cele trei construcţii 
nu avea podea amenajată şi au fost conturate doar parţial pe baza grupării materialului şi a gropilor de stâlpi. 
Două dintre aceste construcţii (L2, L3/1998) străpung partea superioară a nivelului din bronzul târziu, 
stratigrafic fiind cel mai recente decât acest nivel. Construcţia desemnată prin indicativul L2/1998 a fost 
afectată puternic de lucrările agricole. Am surprins totuşi resturile unui cuptor cu diametrul de 0,60-0,65 m, din 
ai cărui pereţi s-au păstrat unele porţiuni înalte de 8-1 O cm. Lângă cuptor am surprins o groapă puţin adâncă 
(mai degrabă o alveolare) plină cu cenuşă, cărbune şi un fragment de râşniţă. Pe baza inventarului ceramic, 
destul de sărac (doar 4 vase parţial întregibile şi fragmente mărunte de la alte vase) cele două construcţii L2 şi 
L3 pul fi ctll iuuilt: JJet iuctl1ei Lctte,ie. Cei:i cJe-d treid L:um;lrUGlie L 1/1998 aµaqine bronzului tarziu ~i a rost 
suprapusă parţial de L3. Cele 4 gropi aveau toate un inventar modest: ceramică fragmentară sau doar parţial 
întregibilă, oase, chirpici, pietre. Deşi nivelul de cultură din bronzul târziu este unitar ca şi textură şi aspect am 
putut vedea că unele gropi pornesc de la nivel iar altele din partea superioară a nivelului. Groapa G1/1998 care 
porneşte din partea superioară a acestui nivel conţinea numeroase fragmente ceramice care prin unele trăsături 
(ardere, tratarea suprafeţelor, degresant) se aproprie de ceramica caracteristică primei vârste a fierului. T o?-te 
complexele din bronzul târziu descoperite în campania anului 1998 aparţin grupului Cehăluţ care este 
caracteristic zonei Crasnei şi Barcăului în bronzul târziu. 

Caseta C1/1998 (9 x 2 m) a fost deschisă la extremitatea vestică a secţiunii S1 pentru a cerceta 
urmele construcţiei cu cuptor şi a goli Î!:] întregime gropile G 1 şi G2. Între C 1 şi S 1 s-a lăsat un martor gros de 
0,50 m care ulterior a fost desfiinţat. ln colţul SV al casetei a fost surprinsă o groapă de stâlp conturată la 
acelaşi nivel cu resturile construcţiei L2, iar în zona centrală a casetei, pornind din nivelul neolitic s-a conturat 
o groapă (G7) parţial suprapusă de G1. Groapa G7 se adânceşte în steril 0,85 m şi conţinea foarte multă 
ceramică fragmentară dar şi întregibilă, chirpici, aşchii de silex, o măsea de animal şi pietre. Ceramica apărută 
în groapă aparţinea neoliticului târziu. 

Secţiunea S2/1998 (15 x 1,5 m; orientate V-E) a fost trasată la 60 m sud de capătul secţiunii S1, 
urmărindu-se verificarea întinderii locuirii din bronzul târziu. În afara unei singure gropi ce conţinea puţină 
ceramică din bronzul târziu, alte complexe nu au mai fost descoperite în acest sector. În acestă zonă, într-o 
perioadă recentă, terenul a fost nivelat pentru a se astupa vechiul curs al Crasnei înălţându-se astei malul 
existent ca o măsură de protecţie împotriva inundaţiilor. 

31. CELIC-DERE, jud. Tulcea; Gavrilă Simion, ICEM Tulcea 

În comunicarea sa, autorul face cunoscut rezultatele cercetărilor arheologice întreprinse în ultimii doi 
ani în necropola tumulară de la Celic-Dere. 

În perioada amintită (1997-1998) au fost cercetate 9 morminte tumulare, din care patru în zona 
centrală şi cinci morminte în cea de sus. 
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Analizele din punct de vedere ritual-funerar ca şi după mobilierul care le însoţeau, aceste descoperiri 
întăresc afirmaţiile mai vechi referitoare la posibilităţile unor zonări în necropola de aici. Acestea au fost făcute 
după criterii cronologice, după ritualul-funerar practicat, sau după apartenenţe etnica-religioase. 

Ţinând seama de cele exprimate, autorul face o astfel de zonare a mormintelor, grupând pe cele cu 
practica incineraţiei, apoi pe cele de inhumaţie şi în sfârşit pe cele care se diferenţiază după aspectele 
arhitecturale în care au fost construite. 

În ultimii doi ani s-a continuat cercetarea asupra mormintelor tumulare cu manta de bolovani şi ringuri 
de piatră, precum şi la acele morminte ale căror gropi au fost acoperite în totalitate cu pietre. 

De asemenea, mormintele descoperite se înscriu în aceleaşi forme tipologice ca şi descoperirile mai 
vechi, ca de exemplu: morminte de incineraţie fără urmă, cu cinerariile depuse pe sol, morminte cu ritul 
inhumaţiei, cu orientări diferite, în poziţie decubit-dorsal, cu braţele pe lângă corp, sau numai una în astfel de 
poziţie, iar cealaltă pe abdomen. 

Inventarul mormintelor, în special cel lucrat din lut, cât şi armele, uneltele, sau podoabele din metal 
aduce precizări asupra datărilor care se clasifică în două etape: sec. VI-V şi sec. V-IV a.Chr. 

32. CHILIENI, jud. Covasna; Bart6k Botond, OJPCN Covasna, Bordi Zs. Lorand, Muzeul Naţional 
Secuiesc 

Cercetările întreprinse an de an din 1987, au continuat pe terasa malului drept al Oltului, în două 
sectoare: Sectorul A, din apropierea Staţiei de betoane a SC Bazaltul SA şi Sectorul B din apropierea SC 
Pilonul SRL. 

În sectorul A, unde s-a presupus existenţa unei necropole de sec. IV.p.Chr. - la începutul deceniului 
al IX-iea fiind excavate câteva morminte cu ocazia lucrărilor de la cariera de nisip -, au fost trasate: o secţiune 
(S.I.), lungă de 20 x 1,20 m şi două casete (C.I şi C.II), având dimensiunile de 3 x 8 m, respectiv 2,5 x 6 m. 
Stratigrafia deranjată de lucrările agricole, prezintă următoarea situaţie: sub stratul de humus vegetal se găseşte 
stratul de cultură, de culoare brun-cenuşie având o grosime cuprinsă între 0,40-0,65 m. Acestuia îi urmează 
un strat de nisip argilos gros 1, 10-1,20 m aşezat peste solul nederanjat (viu) format din prundiş compact. 

S-au descoperit vetre pietrar deranjate şi gropi menajere. Acestea din urmă pornesc din stratul de 
cultură ajungând până la prundiş, având o formă cilindrică şi fundul lutuit. Materialul ceramic din umplutura 
gropilor se eşalonează pe două nivele, fără ca aceasta să fie reflectat şi pe plan stratigrafic. Constă din 
fragmente de vase lucrate cu mâna, din pastă bună, degresată cu nisip cu bobul mic, de culoare brun roşcată, 
prezentând urme de arsură secundară. Forma principală este oala borcan, de dimensiuni medii, cu buza 
evazată şi lăţită, decorată cu brâuri alveolate şi butoane. Deasupra acestui material de factură Latene se 
găseşte un strat de pământ gros cca. 15-25 cm, fără vestigii arheologice. 

Din straturile aflate sub nivelul gropilor au fost descoperite fragmente ceramice, având un caracter 
amestecat. Sunt prezente fragmente ceramice din pasta fină, arsă cenuşiu, lucrată la roata rapidă. Forma 
principală este strachina cu buza îngroşată, trasă în exterior, având profilul în formă de S alungit, cu suprafeţele 
lustruite sau decorate cu reţele de benzi lustruite. Din această categorie face parte singurul vas întregibil 
descoperit în Gr.2. 

În căpăcuirea Gr.1 a fost descoperită o fusaiolă din lut, ars oxidant, de formă bitronconică, uşor 
asimetrică, cu diametrul de 35 mm, purtând pe o parte, un decor format din V-uri incizate, iar pe cealaltă parte, 
cercuri înconjurate de înpunsături de mici dimensiuni, unicat în cadrul descoperirilor de sec. IV.p.Chr. 

Pe baza materialului descoperit în Sectorul A se poate afirma că aici a existat o locuire cu două nivele, 
primul aparţinând Latene-lui dacic sec. l.a.Chr. - sec. 1.p.Chr., cel de al doilea sec. IV.p.Chr. 

În Sectorul B, în malul terasei Oltului, în care s-au observat urme de chirpic şi gropi în fomă de sac, 
s-au trasat şi executat două casete C.3 având dimensiunile de 8,40 x 3,40 x 3,45 x 8,40 m, respectiv C.4 
de 7,20 x 3,00 x 1,90 x 7,20 m. Prin cercetarea celor două casete s-au surprins două locuinţe de suprafaţă, 
una distrusă în mare parte de lucrările de la cariera de nisip, fără urme de pari, în C.3, şi una păstrată în mai 
mare parte, cu urme de pari şi cu o bârnă carbonizată descoperită in situ, aflată în C.4. 

Materialul ceramic descoperit în cele două casete este fragmentar. Provine de la vase de forme 
diferite, lucrate cu mâna ori la roată, de culoare neagră, roşie ori cenuşie. Într-o proporţie mai mică s-au 
descoperit şi fragmente ceramice aparţinând unor vase de provizie de tip „Krausengefass". Alături de materialul 
ceramic au mai fost descoperite două puluri, unul din ceramică şi celălalt din piatră, un ac de la o fibulă de 
bronz, precum şi un cuţit din fier, cu tăişul drept, lama lată şi cu spatele curbat, pe al cărui mâner s-au păstrat 
resturi de material lemnos. 

Materialul arheologic şi locuinţele descoperite în Sectorul B aparţin unui singur nivel de locuire databil 
în sec. IV.p.Chr. 
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33. CIGMĂU, jud. Hunedoara; ing. Florin Scurtu, SC GEl-proseco SRL, Bucureşti 

În toamna anului 1998 au fost efectuate (pentru Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva}, în zona 
castrului Cigmău situat la sud vest de Germisara, cercetări geofizice cu mai multe metode suprapuse, pe o 
suprafaţă de circa 30 ari. Acestea au condus la obţinerea a trei imagini, reprezentând reflectarea rezistivimetrică 
şi magnetometrică a vechilor construcţii, actualmente îngropate sub un strat gros de sol. 

În datele rezistivimetrice (vezi figura) apar foarte elocvent două ziduri groase (probabil, peste 2 m 
grosime}, unul orientat vest-est situat pe buza râpei ce mărgineşte spre nord platoul şi altul perpendicular pe 
acesta, orientat deci nord-sud. Intersecţia lor nord-estică este cuprinsă în cadrul hărţii, cele două ziduri 
continuând însă spre vest şi spre sud în afara perimetrului cercetat de noi. Zidul nordic prezintă o îngroşare 
puternică, reprezentând probabil un turn, la circa 35 m vest de intersecţia cu zidul orientat nord-sud. 

Datele rezistivimetrice indică de asemenea şi o posibilă structură circulară în partea de sud-vest a 
perimetrului, cu diametrul de peste 30 m dar şi cu alte compartimentări în interior. 

Datele magnetometrice completează informaţiile obţinute din hărţile de rezistivităţi aparente, indicând 
posibile zone de îmbogăţire în fragmente de ţigle şi cărămizi (eventual chiar un pavaj realizat din aceste 
materiale), precum şi probabile zone în care zidurile sunt construite din cărămidă. 

34. CIOCLOVINA USCATĂ- PEŞTERA, jud. Hunedoara; Romică Pavel, MCDR în colaborare 
cu membrii clubului de speologie, Proteus Hunedoara 

Scopul acestor săpături a fost acela de a preleva probe pentru efectuarea unor cercetări 

interdisciplinare: probe sedimentologice, probe palinilogice, probe de materiale organice pentru datarea cu 
radio-carbon. Un alt obiectiv a fost acela de a se preciza situaţia stratigrafică. 

Au fost săpate trei casete: - o casetă de 1 x 1 m (80 cm, adâncime), unde s-au găsit doar câteva aşchii 
atipice; - a doua casetă 2 x 1 m (1,20 m, adâncime), s-a găsit o aşchie de debitaj din cuarţit; - a treia casetă 
2 x 2 m (2,90 m, adâncime), aici nu au fost descoperite urme materiale, în schimb a fost prelevată o mare 
cantitate de resturi osteologice. 

Probele sedimentologice şi palinologice au fost recoltate din această ultimă casetă. 

35. CLADOVA - DEALUL CARIEREI, jud. Arad; Vasile Boroneanţ, Muzeul de Istorie şi Artă al 
Municipiului Bucureşti; Pascu Hurezan, Peter Hugel, Complexul Muzeal Arad 

Pentru completarea şi nuanţarea datelor planimetrice şi stratigrafice privind sectorul central-sudic al 
sitului de pe Dealul Carierei au fost trasate două casete (I, J de câte 5,00 x 5,50 m la sud de biserică şi o 
secţiune orientată est-vest, perpendiculară pe secţiunea magistrală (S XVI/XVII: 12,00 x 2,00 m I 30 x 2 m). În 
capătul de NE al S XVI a fost deschisă o casetă (K: 3,00 x 4,00 m). 

Prin casetele săpate la sud de biserică a fost continuată investigarea cimitirului de sec. XI-XIV. Situaţia 
stratigrafică a confirmat existenţa mai multor orizonturi de înhumare, fără a aduce însă noi elemente de 
cronologie absolută. Dintre numeroasele reînhumări atrag atenţia M 189, respectiv 6 cranii aşezate în aceeaşi 
groapă alături de oase lungi, disparate (femururi, tibii, peronee) ceea ce pare să indice săparea mai multor 
morminte în acelaşi timp (probabil în faza celui de-al doilea orizont de înhumare) care au deranjat cel puţin 
6 morminte mai vechi. Mormântul 193 a putut fi datat cu monedă de la Bela li. Restul mormintelor au fost lipsite 
de inventar. Atât în ce priveşte orientarea (E-V) cât şi poziţionarea mâinilor (întinse pe lângă corp, aduse pe 
piept sau bazin) mormintele descoperite în acestă campanie sunt similare celor dezvelite în anii trecuţi. 

S XVI şi caseta K, trasate la cca 1 O m de biserică, au relevat o slabă locuire medievală. Cu excepţia 
unei locuinţe semiadâncite, cercetată doar parţial, urmele databile în sec. XII-XIV se rezumă la un strat de 
locuire răvăşit şi resturi menajere (ceramică, oase de animale). Nu au putut fi sesizate nici sistemul de fortificaţie 
(val-şanţ). 

În capătul vestic al S XVI, la cca 40 de m vest de biserică, în buza pantei naturale, a fost descoperit 
un cuptor menajer cu diamentrul de 1,00 m şi înalt de 0,50 m. Cuptorul a fost săpat în pământul virgin şi 

căptuşit cu lut. Bolta a fost parţial surpată. Din interiorul cuptorului şi din canalul de alimentare au fost culese 
câteva fragmente ceramice hallstattiene. Date deosebit de interesante au putut fi obţinute cu privitre la locuirea 
dacică şi daco-romană. Dintr-o locuinţă semiadâncită, situată în capătul estic al S XVI şi dezvelită aproape 
integral în caseta K, provine un bogat material ceramic dacic, între care mai multe fragmente de ceramică 
pictată. Ornamentele geometrice au fost pictate cu vopsea brun-vişinie pe un fond alb-gălbui, respectiv cu 
alb pe fondul roşu al vasului. Au apărut şi fragmente de vase cărămizii sau gri-cenuşii, din pastă foarte fină, 
bine arse, lucrate tot la roată. Ceramica romană provincială este prezentă în cantitate relativ redusă 
(fragmente de castroane şi boluri). Semnificativă este cantitatea de ceramică cenuşie, lucrată la roată, 
databilă în sec. li-IV a.Ch. Din locuinţă provine şi un segment de bronz dintr-o centură cu astragale, foarte bine 
conservat. 

30 

https://biblioteca-digitala.ro



În jumătatea estică a S XVII, în marginea unei terase artificiale de 10 x 8 m, la cca. 20 m de panta 
interioară a valului, a fost secţionată o altă locuinţă semiadâncită din perioada dacică. inventarul recuperat din 
aceasta constă dintr-o mare cantitate de ceramică (mai multe vase întregi sau intregibile) lucrată cu mâna şi la 
roată (inclusiv ceramică gri, fină), greutăţi pentru războiul de ţesut, prâsnele de fus, un vârf de săgeată din bronz 
şi altul din fier. 

Pe baza noilor date se poate afirma cu certitudine că locuirea dacică de pe Dealul Carierei a continuat 
din sec. III a.Chr. până în sec. li a.Chr. Dacă în epoca daco-romană este vorba de prezenţa efectivă a Imperiului 
sau doar de schimburi comerciale încă nu poate fi precizat. 

36. CLUJ-NAPOCA, Str. Deleu; Sorin Cociş, IAIA; Molnar Zsolt, Univ. ,,Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca; 
Adela Paki, Valentin Voişian, MNIT 

Cercetările din 1998 au avut drept scop investigarea laturii de nord a complexului roman. S-au executat 
două casete 2 x 4 m. Stratigrafia din cele două secţiuni este identică cu cea din anii trecuţi, adică trei faze de 
lemn şi două de piatră. 

Materialul arheologic este diferit, în funcţie de nivele. În primele două faze de lemn există în special 
ceramică norico-pannonică, însoţită de fibule norico-pannonice. În următoarele nivele domină ceramica 
provincială şi fibulele provinciale. În această campanie nu au fost surprinse nivele aparţinând altor epoci. Cele 
două clădiri vor fi acoperite, fiind propuse de Consiliul local ca muzeu în situ. 

37. CONSTANŢA, jud. Constanţa 

I. POARTA MARE A CETĂŢII TOMIS; Gheorghe Papuc, Ion Lungu, MINAC 

În anul 1933, pe locul unei foste geamii, la intersecţia actualelor străzi M. Kogălniceanu şi Dragoş Vodă 
din Constanţa, Scarlat Lambrino întreprindea cercetări arheologice care descopereau un monumental turn 
aparţinâ~d incintei cetăţii Tomis, turn pe care ilustrul savant ii intuia ca fiind al unei porţi. 

ln anii 1987-1988, 1991-1992, în 1993 şi 1998 - an cu lucrări de amplitudine maximă - s-au reluat 
săpăturile, dându-se la iveală aproape întregul monument. 

Poarta - lăţimea ei totală depăşeşte 31 m - este formată din calea de acces (lăţime: 1 O m), cu pavaj 
din lespezi mari din piatră de dimensiuni: 1, 1 O x 0,60 x 20 m şi din două turnuri în formă de U. 

Turnul din SV (lungimea axului: 15 m, lăţimea exterioară: 11 m şi grosimea zidului de aproximativ 4 m) 
este prevăzut cu un tunel subteran care ii „spintecă" latura interioară, deschizându-se în interiorul turnului du~ 
ce se „frânge" în unghi drept. Turnul este prevăzut şi cu o paterna, pe latura exterioară lcea de SV), cu o lăţime 
e 1,50 m. 

Turnul de NE a suferit numeroase distrugeri în epoca modernă, din el păstrându-se numai latura frentală 
semicirculară, pe înălţimea a trei asize alcătuite din blocuri masive de calcar, bine fasonate (1,20 x 0,80 x 0,60). 
Peste fundaţia lată de 0,50 m, care coboară la 1 m, se află un rând de blocuri neecarisate, retras cu 0,40 m, 
astfel încât pe latura frontală a turnului avem două crepide. 

Săpăturile din 1998 au făcut posibilă şi descoperirea punctelor de racord ale laturilor turnurilor cu zidul 
de incintă, precum şi o parte a pavajului căii de acces aflat în incintă. 

Prin dimensiunile impresionante, tehnica impecabilă în care a fost ridicat şi datorită existenţei 

elementelor constructive deosebite - paterna, tunelul subteran, etc. - monumentul ne îndreptăţeşte să ii 
considerăm a fi poarta mare a Tomisului. O serie de dovezi atestă că poarta a fost construită la sfârşitul 

secolului al III-iea p.Chr., iar observaţiile efectuate în stratigrafia pavajului au lămurit în privinţa a cel puţin trei 
nivele constructive, ceea ce dovedeşte, că această poartă a servit cetăţii vreme îndelungată. 

Viitoarele săpături vor trebui să încheie deplin cercetarea monumentului, adăugându-i amănunte noi, 
acoperind şi sectoarele încă neatinse: jumătatea de NE a căii de acces, cu pavajul ei şi latura interioară a 
turnului de NE. 

li. OVIDIU; Mihai Bucovală, Cecilia Paşca, MINAC 

Întrerupe în anul 1997 din motive obiective, cercetările au fost reluate în zona extramurană de est a 
fortificaţiei, per malul lacului Mamaia, odinioară golf de mare, în apropierea turnului dreptunghiular A. 

Au fost deschise patru carouri noi, notate 11 '-11 " şi J 1 ' şi J 1 ", având fiecare dimensiunile 4 x 3 m. 
Rezultate 
În carourile J 1' şi J 1 ", au apărut resturile unei construcţii târzii, realizate din materiale refolosite, 

aparţinând unei încăperi mai vechi, distruse şi incendiate. Este vorba, în primul rând, de un zid orientat nord
sud, lucrat din pietre mici şi mijlocii, legate cu pământ. Dimensiuni: lungimea (deocamdată) 3,35 m, lăţimea 
0,65 m. 
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În interiorul acestei construcţii, pe mijlocul căreia s-au găsit „in situ", numeroase ţigle, cărămizi şi olane 
fragmentare, trecute prin foc, au fost scoase la lumină o vatră de foc, dreptunghiulară, precum şi un jgheab de 
scurgere, ambele lucrate din materiale recuperate. În partea de est, jgheabul de opreşte la circa 1 m doar de 
un crâmpei de zid masiv, aparţinând în mod cert unei alte construcţii, zid datat tot în epoca romană târzie, lucrat 
din blochete de piatră egalizate cu cărămizi şi având înglobate în el alte materiale reutilizate, inclusiv două 
fragmente arhitectonice din marmură. 

Vatra de foc menţionată se sprijină în latura sa de nord de un zid apărut anul acesta, lucrat din cărămizi 
tipice (0,34 x 0,32 x 0,04 m), legate cu mortar de culoare roz, având în amestec ceramică pisată. 

Zidul, care se păstrează pe înălţimea de numai 25-30 cm, fiind sistematic demantelat, aparţinea, în mod 
cert, unei alte construcţii (încăperi) al cărei rost încă nu-l putem preciza. El are lungimea de 2,60 m, lăţimea 
0,84 m şi prezintă la capete îngroşări (.,pilieri") din acelaşi material, cu lăţimea de 0,90 m. 

Orientarea: est-vest. 
Matrialul arheologic: 
Este în întregime fragmentar şi se datează în secolele IV-VI. În afară de cărămizile şi olanele menţionate 

mai sus, au fost identificate forme de uz caznic, majoritatea amfore cilindrice sau ovoidale de talie mică şi 

mijlocie, simple sau ornamentate cu „coaste" rare sau dese ori cu striuri dese, drepte sau ondulate; s-au 
recuperat, de asemenea, fragmente de căni, oale şi străchini de lut, tipice, iar din sticlă numeroase fragmente 
de geamuri şi un picir de cupă. 

Concluzii: 
S-au întărit observaţiile din anii antenon că zona extramurană de est a fost intens locuită după 

scoaterea din funcţie a fortificaţiei propriu-zise. 

38. COPĂCEANCA, Vârcan, cam. Călineşti, jud. Teleorman; Eugen S. Teodor, MNIR 

Primele cercetări în satul Copăceanca s-au efectuat în 1997, în punctul „Cotu lui Pantilie", unde a fost 
descoperită o aşezare de la începutul secolului al Vl-lea. În anul următor nu a fost posibilă continuarea 
săpăturilor din motive de regim al culturilor agricole. De aceea, pentru a nu rata campania, s-a efectuat un 
sondaj la punctul „Vârcan", identificat anterior. În acest punct fuseseră recuperate la suprafaţă fragmente 
ceramice aparţinând atât unui orizont cultural preistoric, cât şi unui orizont post-roman. 

Secţiunile de sondaj au fost aşezate într-un triunghi eliberat de sarcini agricole, în sectorul marcat „A", 
paralele cu latura lungă (cea mai apropriată de perpendiculară la curba de nivel), pe zone cu densitate maximă 
de rămăşiţe post-romane la suprafaţă. S-au cercetat S. 1 (20 x 1,50 m.), S. 2 (30 x 1,50 m.) şi S. 3 (12 x 1 m.), 
acesta din urmă paralel cu S.2, pe porţiunea inferioară . 

.Stratigrafia 5. 1 (repetata esenţialmente şi rn 5.2) este urmatoarea: 
0 ... -0,20 m. - strat arat recent; 
-0,20 -0,30 m. - arătură veche (stratul este omogenizat iar materialele sunt foarte fragmentate; stratul 

are însă consistenţă mare, ceea ce presupune că nu a mai fost deranjat de mai multe sute de ani); inventar mixt, 
respectiv post-roman (majoritar) şi preistoric, dar, accidental, se poate găsi şi ceramică medievală târzie; 

-0,30 .. - 0,35 m. (sau -0,40) - strat cu chirpic ars, de densităţi diferite, nederanjat, reprezentând urme 
al unor locuinţe de suprafaţă incendiate, cu material preistoric; 

-0,35 ... -0,50 m. - strat antropogen difuz (infiltrări); sub această cotă minimă - steril. 
Locuinţele preistorice se localizează, probabil, la nord de S.1 O limită a acestora pare să fi fost prinsă 

în secţiune), la sud de S.3 (s-a identificat un colţ pe carourile metrice 4-6) şi, probabil, la vest de S. 2. 
Ceramica preistorică cuprinde următoarele specii: 

a) ceramică gălbui-roşiatică, pastă semi-grosieră, bine arsă, cu decor incizat figurativ (fluture?), brâuri 
alveolate mediane şi butoane plate sau brâuri mediane crestate vertical, anse cvasi-rectangulare (forme certe: 
castron-bol, cu buză aplatizată, pahar cu incizii sub buză; vas provizii); 

b) variantă de pastă, cu ardere reductoare (cenuşiu-negricios), cu anse rotunde (ovale) cu pin de 
implantare (forme identificabile: fund de castron cu picior; ulcică cu struri oblice pe umăr, din pastă mai fină); 

c) pastă grosieră dar foarte densă, arsă cenuşiu-vineţiu, slip roşu la exterior - fragmente de la vase 
mari, probabil fără decor. 

Materialul arheologic ce poate fi atribuit perioadei post-romane este relativ dens în anumite zone 
(partea inferioară a celor trei secţiuni), absentând aproape complet în altele (15 metri în zona superioară - estică 
- a S. 2). Din motive topografice, nu se pune problema ca materialul să fie scurs din zona necercetate. 
Gruparea în cuiburi este confirmată şi de periegheza sistematică a zonei. În săpătură nu a putut fi identificat nici 
un element de amenajare care poate fi atribuit purtătorilor acestor materiale. Materialul arheologic este foarte 
fragmentar, dar se pot descrie următoarele tipuri ceramice: 

a) caolin (două fragmente); 
b) ceramică fină cenuşie ( cu o subspecie negricioasă); 
c) cenuşie zgrunţuroasă (,,ciment"): 
d) semifină oxidantă (specia „roşie"): 
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e) semi-groasă oxidantă (,.de bucătărie"), reprezentată şi de ceramica lucrată pe roata rapidă, dar şi 
de ceramica lucrată manual (fragmente de la mai multe exemplare); vasele au fost arse cu gura în jos (sunt 
roşiatice la exterior dar cenuşii la interior) iar unele au un cert fason „lpoteşti" (incizii „involuntare" şi caneluri). 

Sub aspect topografic este de remarcat că aşezările se întind atât de-a lungul cursului de apă actual 
(în special aşezarea post-romană, în sectorul marcat „B"), dar şi de-a lungul unei văi seci, care face o voltă largă 
spre vest (în special aşezarea preistorică). 

Caracterul aşezării post-romane este principala problemă legată de acest sit. Densitatea şi distribuţia 
materialului arheologic nu lasă nici un dubiu că aici a fiinţat o aşezare, fie şi de scurtă durată. Inexistenţa oricărei 
urme de amenajare ridică ipoteza unui sălaş temporar al unei populaţii în mişcare. Încadrarea cronologică 
prezumtivă se îndreaptă spre prima jumătate a secolului al V-lea. Caracterul neobişnuit al habitatului - dar cu 
un inventar tipic comunităţilor Sântana - ar putea fi pus în legătură cu prezenţa hunilor în zonă (fapt bine atestat). 

Evident, rezultatele acestui sondaj ar trebui confirmate de săpături ulterioare. Oricum, teza caracterului 
exclusiv sedentar al populaţiei autohtone, în mileniul migraţiilor, pare din ce în ce mai ruptă de realitate. 

39. COSLOGENI, MĂGURA LUI NEGOIŢĂ, jud. Călăr~i; Valeriu Sârbu, Muzeul Brăilei 

Situl se află pe un grind de formă aproape trapezoidală, cu înălţimea maximă de circa 3 m, situat la 
sud-vest de Măgura Coslogeni. Săpăturile, însumând o suprafaţă de circa 100 m2., s-au desfăşurat în partea 
sud-estică, cea mai înaltă, a măgurii, identificându-se 11 complexe getice: 2 bordeie, 5 locuinţe de suprafaţă şi 
4 gropi. Din păcate, nivelul de epocă getică a fost puternic afectat atât de locuirea din evul mediu timpuriu 
(,.cultura Dridu"), cât şi de lucrări moderne şi contemporare (construcţii, arături), astfel încât atât complexele, 
cât şi stratul arheologic, au fost, în diverse proporţii, distruse. 

Locuinţele de suprafaţă s-au evidenţiat atât prin zonele de pereţi arşi prăbuşiţi şi resturi ale vetrelor, 
cât şi aglomerările de fragmente de vase ceramice, getice sau elenistice, şi de oase de animale. Gropile 
bordeielor n-au fost săpate în întregime, astfel că dimensiunile exacte vor fi stabilite doar prin cercetările viitoare. 
Gropile se încadrează în categoria celor cu resturi „menajere". 

Fragmentele de vase getice, modelate cu mâna, includ borcane şi vase-clopot, ornamentate cu brâuri 
în relief, alveolate sau crestate, prevăzute cu proeminenţe pentru manevrare, vase bitronconice cu proeminenţe, 
străchini şi castroane, unele cu toarte masive, vase cu picior etc. 

Vasele getice, modelate cu roata, sunt reprezentate prin fragmente de la castroane şi străchini, cu gura 
invazată sau evazată, căni şi vase mari, de obicei cu pereţii şi angoba de culoare cenuşie sau neagră, uneori 
ornamentate prin linii şi benzi de linii incizate, orizontale sau în val, ori prin caneluri adânci şi late, orizontale. 

Importurile elenistice constau, îndeosebi, din amorfe pontice (Sinope, Heracleea Pontică) şi sudice 
(Thasos, Rhodos), dar şi prin alte tipuri de recipiente - kratere, lekanai, căni etc. 

Uneltele şi ustensilele sunt în număr foarte mic şi puţin diversificate - ,.fusaiole", ciocănel, zdrobitor, 
greutăţi, din piatră sau ceramică; în rest, mai putem nota o verigă, un fragment de brăţară şi o piesă din bronz. 

Pe baza analizei ansamblului inventarului arheologic, îndeosebi a importurilor elenistice, locuirea getică 
de aici se poate data în limitele sec. IV-III a.Chr., deci ea este contemporană cu necropola identificată pe 
Măgura Coslogeni. 

Locuirea getică de aici a distrus complexe şi un nivel din Hallstatt-ul timpuriu, epocă din care s-au găsit 
fragmente de vase, într-o cantitate moderată, ce provin de la castroane şi străchini cu gura invazată, unele 
decorate prin caneluri oblice, de la vase mari cu proeminenţe conice, de la ceşti cu toarte supraînălţate etc. 

Analiza resturilor faunistice, efectuate de Adrian Bălăşescu, a evidenţiat ponderea deosebită a 
animalelor domestice - 94,52% (bovine - 34,25%, ovicaprine - 32,88%, suine - 17,12%) faţă de speciile 
sălbatice - în jur de 5%. 

40. COVASNA "CETATEA ZÂNELOR•, jud. Covasna; Valeriu Sârbu, Institutul Român de 
Tracologie; Muzeul Brăilei; Viorica Crişan, Muzeul de istorie a Transilvaniei - Cluj-Napoca 

Cercetările au avut un caracter de salvare, întrucât furtuna din noiembrie 1995 a smuls aproape toţi 
arborii din zona cetăţii, aceştia antrenând intre rădăcinile lor părţi din complexe şi ziduri, ca şi din inventarul aflat 
în stratul arheologic. Astfel că, pe lângă săpăturile arheologice, a fost necesară supravegherea expolatării 
arboretului prăbuşit, ca şi curăţirea terenului în vederea cercetărilor viitoare. 

În campania din 1998 ne-am axat cercetările pe secţiunea trasată, în 1968, de Z. Szekely, prin lărgirea 
şi săparea ei până la sterilul arheologic, pe acropolă şi Terasa l-a, atât pentru a avea un reper de pornire, cât 
şi pentru lămurirea unor aspecte rămase neclare din săpăturile anterioare. 

Cetatea, situată pe un munte înalt de 930 m, a fost construită atât pentru a fi un centru al comunităţilor 
dacice din această zonă, cât şi pentru controlul intrărilor şi ieşirilor, alături de alte fortificaţii din zonă, în/dinspre 
sud-estul Transilvaniei spre sudul Moldovei şi estul Munteniei. 
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Lucrările de amenajare au fost impresionante, ele incluzând atât obţinerea unei suprafeţe terasate de 
circa 1 O.OOO m2 , cât şi ridicarea unor fortificaţii, de apărare sau de susţinere a teraselor, de circa 700 m 
lungime. 

Amenajările au cuprins atât tăierea promontoriului, pe care s-a aflat acropola, cât şi obţinerea a 3-4 
terase, pe laturile de nord, vest şi sud; partea dinspre est este foarte abruptă. Diferenţele de nivel, faţă de 
accopolă, cât şi dintre terase, sunt de 7-8 m. 

Acopola, ce includea o suprafaţă de circa 700 m2 , a avut o fortificaţie circulară chiar pe buza platoului 
şi un zid de susţinere pe panta acestuia. 

Terasa 1-a era mărginită de un zid, lat de 2,20-2,50 m, format din doi paramenţi şi emplecton. Pentru 
paramenţi s-au selectat pietrele mai mari şi cu unele laturi plate, iar ca liant s-a folosit lutul; deocamdată, nu 
s-a observat întrebuinţarea lemnului în structura zidului. În unele zone, paramentul exterior, format din 
10-20 asize, se păstrează pe o înălţime de 1,20-1,50 m. 

Terasa a li-a are o fortificaţie de aproape 250 m; vestigiile acesteia sunt impresionante şi ele se 
evidenţiază pe aproape toată lungimea terasei. 

Terasa a III-a, situată doar pe laturile de vest şi nord ale muntelui, este mai mică, fortificaţia fiind lungă 
de circa 150 m. 

Materialele arheologice, recoltate până în prezent, par a data fortificaţiile din sec. I a.Chr. - până la 
106 p.Chr. O distrugere anterioară cuceririi romane s-a observat la zidul de pe terasa l-a, într-o perioadă încă 
greu de precizat. 

Prezenţa unor relativ numeroase fragmente de vase hallstattiene pe Terasa l-a sugerează o amenajare 
a muntelui chiar din prima epocă a fierului. 

Este de semnalat şi prezenţa, sporadică, a unor fragmente de vase ceramice din bronzul mijlociu. 
Cercetările arheologice la acest monument se impun, atât datorită caracterului lor de salvare, cât şi 

pentru o mai bună cunoaştere a civilizaţiei geto-dacilor din sud-estul Transilvaniei. De asemenea, o eventuală 
conservare-restaurare a fortificaţiilor şi a complexelor va constitui un punct de mare atracţie turistică. 

41. CRISTEŞTI, jud. Murei,; Dumitru Protase, Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca; Nicoleta 
Man, Muzeul Judeţean Mureş 

Săpăturile au avut drept scop extinderea cercetărilor în zona imediat apropiată albiei vechi a Mureşului. 
Din cauza culturilor agricole târzii care au existat în acest sector, cercetările s-au desfăşurat pe un spaţiu 
restrâns pus la dispoziţie de către săteni. 

La o distanţă de 200 m spre sud de vechea albie a Mureşului (care s-a păstrat printr-o baltă paralelă 
1,;u dluid dL:ludld d Mureţ;ului), s-c1u trasdt doua sec1iuni: 

Secţiunea I (20 x 2 m) cu orientarea N-S (aproape perpendiculară pe vechea albie a Mureşului). Aici 
s-a descoperit un singur strat de cultură romană, foarte subţire, semn că această zonă nu a fost locuită. 
Materialul arheologic descoperit se rezumă la câteva fragmente ceramice roşii. 

Secţiunea li (1 O x 2 m) a fost trasată la un metru de vechea albie a Mureşului şi paralelă cu aceasta. 
La adâncimea de 0,70 ms-a descoperit un strat gros de aluviuni (0,30 m), care a acoperit o temelie de zid. Din 
zid nu am putut recupera nici un material. Temelia este din piatră de râu legată cu mortar. Înălţimea păstrată 
este de 0,20 m. În această secţiune s-a prins un colţ de încăpere, temelia fiind în formă de L. Ca urmare, pe 
latura de nord a secţiunii s-a deschis o casetă (10 x 10 m), unde după cum era de aşteptat, temelia locuinţei 
se continuă. Temelia descoperită atât în secţiune cât şi în casetă reprezintă urmele unei locuinţe de suprafaţă 
cu cel puţin două încăperi. Sub stratul de aluviuni din casetă s-au descoperit două tegule bipedale ceea ce ar 
putea constitui un indiciu că zidul a fost din cărămidă. 

Aceste descoperiri coroborate cu descoperirile campaniilor precedente ne duc la concluzia că în 
cadrul aşezării locuinţele au fost dispuse asimetric, locuinţele modeste din chirpici alternând cu altele din 
cărămidă. Din păcate, datoriţă depunerilor aluvionare nu s-a păstrat material arheologic în interiorul locuinţei, 
sau mai sigur de presupus, proprietarul şi-a recuperat o mare parte din inventar şi a părăsit locuinţa. 

42. CRIŞ, jud. Murei,; Sergiu losipescu, MMN; Raluca losipescu, CPPCN 

Reluarea cercetărilor arheologice de la castelul din satul Criş, după aproape un sfert de secol de la 
cele precedente, a fost impusă de importanţa cu totul deosebită a fortificaţiei medievale şi moderne care 
înfăţişează trecerea de la locuinţa fortificată cu turn-locuinţă la castelul renaşterii târzii transilvane cu turnuri 
bastionare, precum şi de necesităţile restaurării şi revitalizării monumentului istoric. 

Campania de săpături arheologice din 1998 s-a desfăşurat între 15 şi 30 iunie, forţa de muncă fiind 
finanţată de către Ministerul Culturii. 

S-au trasat un număr de şapte casete şi o secţiune arheologică, care urmăreau stabilirea parametrilor de 
utilizare a turnului bastionar de nord-vest, raportul dintre locuinţa fortificată cu turn circular din secolele XV-XVI şi 
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incinta bastionară modernă, sistemul de aducţie şi evacuare a apei din castel şi, mai ales, începuturile fortificării 
botului de deal pe care se află astăzi castelul. 

Secţiunea practicată în turnul bastionar de nord-vest a evidenţiat nivelele de fundare şi pardosire cu 
cărămizi de la parterul construcţiei, dovedind prin materialul arheologic şi mai ales prin fragmentele de cahle 
descoperite că acest turn bastionar a fost folosit şi deci terminat. Astfel încât, deopotrivă cu studiul epigrafie şi 
de parament cercetarea arheologică a demonstrat că fortificaţia bastionară modernă a avut un plan prestabilit 
finalizat între anii 1674-1685. 

Casetele practicate între colţul nord-vestic al locuinţei fortificate şi zidul incintei bastionare au pus în 
evidenţă fundaţiile unui zid care lega cele două construcţii, creind o curte dreptunghiulară între ele, pavată, la 
prefacerea din anii 1674-1685, cu cărămizi hexagonale. După vechi documente iconografice, zidul de nord al 
curţii, ale cărui temelii s-au descoperit, susţinea la partea sa superioară întoarcerea drumului de strajă de la 
latura vestică a incintei bastionare către podul vechii locuinţe fortificate, asigurând astfel şi o compartimentare 
a apărării în interiorul castelului. 

Casete arheologice săpate în interior, în curtea principală a fortificaţiei au scos la lumină porţiuni din 
marele canal de evacuare a apelor din castel, canal larg şi adânc de 0,40 - 0,50 m, construit din mari lespezi 
de piatră şi cărămizi. 

Descoperirea cea mai importantă rămâne însă a celei mai vechi fortificaţii din zonă (secolul XIV) nepusă 
în evidenţă până acum, cu o curtină în traseu uşor curbat, surprinsă la interior, lipită pe latura de nord a incintei 
bastionare, apoi traversând latura de vest a acesteia, întreptându-se spre monticule pe care este edificiul de 
cult actual. Totodată, s-au descoperit temeliile unei construcţii legată de acest vechi zid de incintă, construcţie 
reamenajată şi refolosită în secolele XV-XVI, ruinată în secole XIX-XX. 

43 CUCUIŞ „COLNICU, jud. Hunedoara; Zeno K. Pinter, Universitatea „Lucian Blaga" Sibiu, Mihai 
Căstăian, Costin Ţuţuianu, MCDR, student Călin Herţa 

Cetatea medievală din punctul „Colnic", se află la est de satul Cucuiş (comuna Beriu), la altitudinea 
de 626 m, pe piciorul culmii numită „Muchia Cetăţii". Amintită încă din veacul trecut, ca şi fortificaţie medievală, 
iar în deceniile trecute, ca loc al unor descoperiri perieghetice cu caracer preistoric, situl a făcut obiectul unei 
cercetări arheologice sistematce în capania 1998 (1-19 septembrie). Investigaţia a cuprins realizarea unui 
număr de op secţiuni coliniare pe axa est-vest. 

S1 şi S8, aflate la exteriorul incintei, au dimensiunile de 9 x 1,50 m, iar celălalte secţiuni (S2, S3, S4, 
S5, S6 şi S7) au dimensiunile de 6 x 1,5o m, cu martori stratigrafici de 0,50 m. 

Zidul de incintă a fost surprins în două rânduri, pe laturile de est şi vest ale fortificaţiei, având grosimea 
de 1 m, din piatră locală legată cu mortar de var stins cu adaos de cărămidă. 

Materialul arheologic a pus în evidenţă locuiri succesive încă din preistorie, aparţinând culturii Coţofeni 
şi Basarabi, precum şi amenajările legate de ridicarea fortificaţiei medievale, cu materiale ceramice şi 
osteologice aparţinând secolelor XIII-XIV, perminţând încadrarea fortificaţiei de la Cucuiş „Colnic", în rândul 
cetăţilor de refugiu din sudul Transilvaniei. 

44. DAVIDENI, jud. Neamţ; Ioan Mitrea, Colegiul „Ferdinand I" din Bacău, Complexul Muzeal 
Judeţean Neamţ ( 1995-1997) 

Cercetările arheologice efectuate în anii 1995-1997 în aşezarea din secolele V-VI I de la Davideni, corn 
Tibucani, jud. Neamţ, punctul „La Izvoare - Spieşti", au avut drept obiectiv surprinderea limitelor aşezării spre 
sud şi sud-est, dezvelirea de noi locuinţe şi anexe gospodăreşti, precum şi efectuarea de noi observaţii 
stratigrafice pentru mai buna situare cronologică a sitului. 

!'rin săparea secţiunilor 79-84 a fost investigată efectiv o nouă suprafaţă de 1250 mp. 
ln suprafaţa cercetată au fost descoperite încă zece locuinţe, numerotate de la L66 la L75 , şi o anexă 

gospodărească, constând dintr-un adăpost temporar. 
Toate cele zece locuinţe sunt de tipul celor cu podeaua mai mult sau mai puţin adâne:ită, faţă de nivelul 

de construcţie. Sunt monocelulare, cu pereţii din bârne lutuite şi acoperişul în două pante. ln toate locuinţele 
s-au găsit instalaţii pentru foc constând din vetre simple, cuptoare din pietre şi cuptoare din lut, de tipul celor 
cotlonite în pereţii locuinţelor. 

Dacă în L66 s-a găsit doar o vatră simplă din pământ şi bolovani, în L68, L70, L72, L73, L74 şi L75 s-a găsit 
câte un cuptor din pietre; în L67 un cuptor din pietre şi un cuptor din lut; în L69 un cuptor din pietre şi două 
cuptoare din lut, iar în L71 un cuptor din pietre şi patru cuptoare din lut, de tipul celor cotlonite în pereţii locuinţei. 
După cum s-a constatat în timpul săpăturilor arheologice, cele patru cuptoare din lut nu au funcţionat în acelaşi 
!imp. Iniţial au fost construite şi folosite cuptoarele C 2 şi C 3, iar ulter~or au fost amenajate cuptoarele C 1 şi C4 • 

ln aproape toate cazurile cuptoarele din lut s-au păstrat foarte bine. ln L74, pe latura de nord s-a găsit o laviţă, 
din lut cruţat. 
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Din inventarul celor zece locuinţe fac parte, în primul rând, vasele din lut, confecţionate manual sau cu 
ajutorul roţii şi alte numeroase obiecte. Cu mâna, dintr-o pastă mai grosieră, s-au confecţionat vase borcan, de 
mărimi mici şi mijlocii, precum şi tipsii. Vasele lucrate cu mâna nu erau ornamentate. 

Ceramica lucrată la roată este reprezentată de vase borcan, de mărime mică, confecţionate dintr-o 
pastă cu nisip în compoziţie şi ornamentate cu striuri drepte şi caneluri, dar şi de vase mari de provizie, de 
tradiţie Sântana de Mureş, confecţionate dintr-o pastă densă, cărămizie, cu buza lată, ornamentate pe corp cu 
linii vălurite. 

În aproape toate locuinţele s-au găsit obiecte obişnuite, precum fusaiole din lut, lame de cuţit, ace din 
os etc. Dintre obiectele mai deosebite, menţionăm o lingură din lut, pentru turnat metale, fragmentară, aflată în 
L75. două fibule de tip romano-bizantin, din fier, una descoperită în L72 şi a doua în L75 ; o fibulă „digitată" de tip 
Coşoveni-Veţel, descoperită în stratul de cultură atribuit aşezării din secolele VI-VII, din S79 ; un pieptene mic, 
din os, descoperit în S81 în nivelul atribuit secolelor VI-VII. Piesa, cu mâner semicircular, a fost confecţionată 
dintr-o singură plăcuţă din os, cu un singur rând de dinţi şi este ornamentată cu cercuri concentrice; mijlocul 
mânerului este terminat printr-o cruce. 

Analiza atentă şi multiplă a inventarului descoperit, noile observaţii stratigrafice făcute permit 
încadrarea mai precisă a celor două faze de locuire din aşezarea din secolele V-VII de la Davideni: prima 
aparţinând sfârşitului secolului al V-lea şi primei jumătăţi a secolului al Vl-lea p.Chr., iar a doua corespunzând 
celei de a doua jumătăţi a secolului al Vl-lea şi secolului al VII-iea p.Chr. 

Din cele 75 de locuinţe descoperite până acum, 74 aparţin aşezării din secolele V-VII, iat una (L62) 

atestă continuarea vieţuirii, în cadrul acestei aşezări, şi în secolele VIII-IX. 
Cele 74 de locuinţe descoperite în aşezarea din secolele V-VII de la Davideni cu inventarul lor relativ 

bogat şi divers, contribuie la mai buna cunoaştere a culturii Costişa-Botoşana-Hansca, caracteristică spaţiului 
carpato-nistrian în secolele V-VII. · 

45. DEVA, jud. Hunedoara 

I. DEALUL CETĂŢII; Cătălin Rişcuţa, Cristian Ioan Popa, MCDR 

Reluarea cercetărilor arheologice pe Dealul Cetăţii din Deva a avut drept scop realizarea unei imagini 
asupra locuirii acestei zone în decursul istoriei. 

În campania din 1998 au fost practicate două secţiuni de control stratigrafic: S I 2,50 x 1 m, S li 3 x 1 m. 
Secţiunea S I a fost amplasată pe o mică terasă situată sub aleea a doua care urcă spre Cetate. La 

adâncimoa do 0,00 m a foat doacoporită o monodă modiovală, caro nu a fost asociată cu alto mo.torialo 

arheologice. Moneda, bine păstrată, este un dinar unguresc de tipul dinarilor banali de Slavonia, emis de 
Ladislau al IV-iea (1272-1290). 

Adâncirea a continuat până la 1,50 m, unde a fost dezvelită o vatră de foc amenajată direct pe stâncă. 
Au fost recoltate fragmente ceramice specifice fazei a doua a culturii Coţofeni. 

Secţiunea S li a fost plasată pe o terasă formată între prima şi a doua alee de la poalele dealului Cetăţii. 
Săpătura nu a relevat o stratigrafie clară, deorece terasa era formată dintr-o aglomerare de pietriş scurs de pe 
panta dealului. Au fost descoperite fragmente ceramice aparţinând culturilor Coţofeni şi Wietenberg, fără a 
putea preciza dacă materialele provin dintr-o locuire a teresei sau sunt în poziţie secundară. 

În cursul unei cercetări de suprafaţă, pe aleea a doua a fost observată existenaţ unei vetre de foc. 
Cercetările de salvare au relevat resturile unei locuinţe de suprafaţă, fiind dezvelită vatra de foc împrună cu 
fragmente ceramice şi bucăţi de chirpici cu impresiuni de nuiele. Vatra a fost amenajată pe un pat de cioburi 
de unde au fost recoltate fragmente ceramice din două vase, decorate într-o manieră specifică fazei a doua a 
culturii Coţofeni. 

li. MAGNA CURIA; Adriana Pescaru, Eugen Pescaru, Cătălin Rişcuţa, MCDR 

Cercetările din anul 1998 s-au concentart asupra locuirii din epoca bronzului. Ca şi în anul precedent, 
amplasarea săpăturilor a fost impusă de planul construcţiilor medievale. 

Au fost practicate patru secţiuni de dimensiuni reduse, notate în continuarea săpăturilor din anul 
precedent, după urmează: SIV 4 x 1,75 m, S V 6 x 1,50 m, S VI 3,50 x 2 m, S VII 5 x 1,50 m. Toate secţiunile 
au fost adâncite până la solul viu, confirmând stratigrafia relevată în cursul cercetărilor anterioare: 

- 0-0,60 m sol vegetal actual; - 0,60-1,50 m nivel medieval de dărâmătură; - 1,50-1, 75 m nivel de 
cenuşă; - 1, 75-2, 1 O m al doilea nivel medieval de construcţie, care are la bază numeroase resturi petrografice; 
- 2, 10-2,30 m nivel de culoare cenuşie, cu granulaţie mare, care include elemente constructive şi fragmente 
ceramice medievale; - 2,30-2,50 m primul nivel medieval de construcţie, la baza căruia apar, sporadic, 
fragmente ceramice dacice; - 2,50-2,80 m nivel de culoare neagră, cu granulaţie mare care include fragmente 
ceramice aparţinând perioadei mijlocii a epocii bronzului; - 2,80-3,50 m nivel de culoare cenuşie, compact, 
care conţine materiale arheologice atribuite perioadei timpurii a_ epocii bronzului; - 3,50-4, 1 O m nivel compact 

36 

https://biblioteca-digitala.ro



de culoare neagră, pigmentat, care conţine la partea superioară fragmente ceramice specifice culturii Coţofeni; 
- 4, 1 Q-4,30 m nivel compact, lutos, de culoare galben-maronie, steril din punct de vedere arheologic. 

În ceea ce priveşte rezultatele cercetării, amplasarea secţiunii SIV la 0,50 m de caseta C li 1997, unde 
fuseseră relevate urmele unei locuinţe, a condus la dezvelirea parţială a complexului de locuire. Astfel, la 
adâncimea de 3,30 m a fost pusă în evidenţă podeaua de lut ars a unei locuinţe de suprafaţă (L 2), 
asemănătoare celei descoperite în 1997. Datorită situaţiei din teren, locuinţa nu a putut fi dezvelită în întregime, 
dar pe latura de vest a secţiunii a fost descoperită o vatră de foc amenajată pe un pat de cioburi. Au fost 
recoltate_ numeroase fragmente ceramice şi obiecte de uz comun. 

ln secţiunea S V, plasată intre pereţii unei pivniţe medievale, a fost dezvelită o podea pavată cu 
cărămizi. În dreptul intrării pivniţei, unde fusese practicat sondajul So III 1997, acest pavaj este întrerupt. Au 
fost colectate fragmente de cahle şi ceramică medievală. 

Celelalte două secţiuni, S VI şi S VII, au relevat aceeaşi stratigrafie, dar nu au fost descoperite noi 
complexe arheologice. A fost recuperată o importantă cantitate de ceramică, aflată în curs de reconstituire şi 
prelucrare. 

Descoperirile de pe şantierul Magna Curia aparţin, în cea mai mare parte, perioadei timpurii a epocii 
bronzului, dar au fost prelevate şi fragmente ceramice medievale, dacice şi din bronzul mijlociu. 

46. DIVICI - GRAD, jud. Carai,-Severin; Caius Săcărin, Muzeul Banatului Montan, Reşita 

S-au continuat cercetările în aşezarea dacică fortificată de la Divici-Grad, în cele două casete începute 
în 1997,_numerotate de noi C 14 şi C 15 . 

ln caseta Cw în partea de sud, a fost dezvelit un zid de piatră care continuă şi în C 15 , dar în mare 
parte este dărâmat. Lângă zid a fost dezvelită o parte dintr-o locuinţă. Pe suprafaţa ei s-au găsit mai multe 
fragmente ceramice precum şi două ceşti dacice întregi În partea de vest a casetei a fost dezvelită o groapă 
menajeră cu diametrul d_e 0,80 m şi adâncimea de 0,90 m, în care s-au găsit mai multe fragmente ceramice 
intregibile. 

Î~ cealaltă casetă, numerotată C 15 , s-a dezvelit, în continuare, zidul care continuă din Cw fiind şi aici 
dărâmat. ln partea de est a zidului au fost găsite mai multe fragmente ceramice. 

Ambele casete se află pe cea de-a două terasă a promontoriului, iar în partea lor vestică se observă 
pământul galben-nisipos cu care a fost făcută trasarea. 

Tot materialul arheologic descoperit se află în depozitul Muzeului Banatului Montan din Reşiţa. 

47. DOCHIA, corn. Girov, jud. Neamţ; Neculai Bolohan, Fli 

I • .,La Perdele" - punct situat în partea central estică a depresiunii Cracău-Bistriţa, la 2,5 km est de 
satul Dochia. 

În urma unor cercetări de suprafaţă, au fost identificate artefacte datând din perioada culturii Noua şi 
din perioada secolelor li-IV. De altfel, în punctul „La perdele", în urma unor săpături de salvare efectuate în 
toamna anului 1963, fuseră cercetate 4 morminte de incineraţie atribuite de C. Scorpan culturii Poieneşti, 
datate în a doua jumătate a secolului al III-iea p. Chr. 

Aceste prime date ne-au determinat ca în vara anului 1996 să efectuăm 3 secţiuni de control (S1_111 }, 

orientate N-~ şi o casetă (A 1) cu scopul de a surprinde un nivel de locuire Noua ale cărui urme fuseseră deja 
identificate. ln urma acestor sondaje s-a constatat că resturile de locuire aparţinând bronzului târziu, nu 
formează un strat arheologic unitar, deşi au fost identificate numeroase fragmente de olărie aparţinând 
perioadei amintite, din acelaşi strat fiind recuperate fragmente de olărie de culoare cărămizie şi cenuşie, 
specifice_ civilizaţiei dacilor liberi. 

ln vara anului 1997 au fost continuate cercetările prin efectuarea unor casete (A2-5) şi a altor secţiuni 
de control (S1v.v1). S-a constatat că nivelul de locuire Noua fusese deranjat, în suprafaţa casetelor A.2_5 fiind 
descoperite mărgele din pastă sticloasă de culoare roşie, un inel cu buclă şi un inel de bronz, artefacte care au 
fost puse în legătură cu o aşezare sau necropolă aparţinând dacilor liberi. Ca urmare, a fost deschisă o nouă 
casetă (A6 ) unde la adâncimi variind intre 0,50-0, 70 m au fost identificate 5 morminte de incineraţie aparţinând 
civilizaţiei amintite anterior. 

În vara anului 1998 a fost extinsă caseta A6/1997 spre nord şi est cu câte 4 m, păstrându-se un martor 
de 0,20 m; aceste ultime investigaţii au dus la identificarea altor 9 morminte de incineraţie notate M6_14. 

Rit funerar - incineraţie 
Elemente ale ritualului funerar: 
- adâncime: 0,50-0,70 m; 
- groapa funerară - rotundă în plan, conică în secţiune; 
- depunerea resturilor cinerare în urnă (M: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 , 14); în urnă şi în jurul acesteia (M: 3, e, 12, 13); 

în groapa funerară (M 10); 

- ofrande de carne - M: 4• 5_ 6 ; 
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Ceramică cu destina~e funerară: 
- lucrată cu mâna: - urne - M: 3 6 7 8 9 11 12 14-

capace - M: ~ ~ ·
12

: ' ' · 

- lucrată la roată: 

Inventar funerar: 
- obiecte din metal: 

- urne - M: 1 2 , ~. ~. 1~; 

- capace- M: s 7 g 11 13 14 
I I I I I ' 

- bronz: - fibulă carpică; - pandantiv tubular; - 1 pandantiv sau placă de 
fibulă din bronz; 

- fier: - cataramă cu placă de prindere; - veriga rotunjită şi limba cu secţiune 
semicirculară; - fragment dintr-un „cui" de fier; 

- obiecte din pastă sticloasă roşie: - mărgele tubulare sau circulare; 
- alte obiecte descoperite în perimetrul spaţiului funerar: - fragment de gât de amforă; - fragment de 

amforă; - cercel din bronz; - inel din bronz; - fusaiolă. 
Pe baza observaţiilor arheologice şi a studierii artefactelor, cimitirul de la Dochia - La Perdele poate fi 

datat către a doua jumătate a sec. al III-iea p. Chr. 

li. RSărătica• Rla Movilă• 
Au continuat cercetările în punctul „Sărăţica" ,,La Movilă" situat la 2,8 km NNE de satul Dochia şi 1 km E 

de satul Băluşeşti. Situl arheologic este situat în partea centr!3-lă estică a depresiunii Cracău-Bistriţa 
într-o regiune care prezintă un relief de eroziune din terase şi platouri. ln acest punct a fost identificată „acropola" 
unei aşezări fortificate cu suprafaţa de aproximativ 23 ha, aşezare înconjurată din trei părţi (N, V şi S) de un val de 
apărare care ajunge în unele segmente până la înălţimea de 4 m de la nivelul actual de călcare. Spre est aşezarea 
este „fortificată natural" de valea pârâului Sărata. 

Cercetările sistematice au debutat în 1993 prin trasarea unei secţiuni de control (S1, 36 m/2 m), 
orientată N-S, pe axul lung al „acropolei", pentru a determina destinaţia acesteia, situaţia stratigrafică şi raportul 
dintre „acropolă" şi valul de apărare orientat N-S (aşa numita „acropolă" face parte din structura valului de 
apărare N-S). 

În campania din vara anului 1998 s-a urmărit determinarea unei prime faze de ridicare a movilei -
,,acropola". pentru aceasta, S 1 a fost continuat spre S până la baza movilei şi adâncită până la solul steril, 
identificat la 1,50 m de la actualul nivel de călcare din punctul O. 

Stratigrafia se prezintă astfel: 
I - strat vegetal; li - strat de culoare cafeniu deschis de consistenţă dură, conţine fragmente de olărie 

atipice; III - strat de culoare brun-închis format din nivele succesive în pământ bătătorit, pigmenţi de arsură, 
,,lentile" de lut de culoare galbenă şi „straturi de lemn putrezit" de până la 0,20 grosime; 

IV - în partea de S, cel de al III-iea strat este suprapus de o „lentilă" de lut de culoare gălbuie, cu 
i:irosimea variind intre O, 10-0, 15 cm, lut care, cel puţin pe baza observaţiilor primare, prezintă aceeaşi culoare 
şi tex1ură cu stratul steril; V - strat steril, fără artefacte. 

Olăria - foarte fragmentară şi puţin reprezentată. După tehnica prelucrării au fost identificate 
următoarele categorii: 

1 grosieră - pastă insuficient frământată, degresant din olărie pisată, pietricele sfărâmate şi nisip; 
ardere incompletă, culoare cărămizie la exterior şi neagră la interior, cu pete cafenii sau cenuşii. 

2 semifină - pastă mai bine frământată, degresant mai puţin, bine arsă; culoare cafenie sau neagră, 
prezintă de multe ori slip negru sau cafeniu la ex1erior. 

3 fină - foarte bine frământată; degresant din nisip; arsă foarte bine; culoare neagră cu luciu metalic 
pe ambele feţe. 

Tipologie - analiza tehnică a fragmentelor de olărie a permis reconstituirea următoarelor tipuri 
principale: 

- ceşti de dimensiuni mici cu două torţi trase din buză, uşor supraînălţate; - vase-sac cu brâu, simple 
în relief sau brâu alveolat; - vase cu buza uşor evazată în partea de S a S11 în zona carourilor 4-5, supr~punând 
cel de al III-iea strat aheologic unde a fost identificat şi cercetat parţial un complex arheologic (C 1). ln C 1 au 
apărut fragmente de olărie încadrate în tipologia prezentată mai sus, oase de la animale cu talie înaltă, o fusaiolă, 
un „nasture" de bronz şi un fragment dintr-o lamă de silex. 

Pe baza acestor date considerăm ca movila - ,,acropola" este antropică; aşezarea constituia un punct 
de refugiu pentru comunităţile învecinate ale căror urme au fost identificate de noi pe teren. Din punct de vedere 
cronologic, postulăm cu unele rezerve, datorate volumului imens de muncă, necesitatea analizării întregului 
material artefactual, încadrarea aşezării fortificate de la „Sărăţica" ,,La Movila" la sfârşitul perioadei mijlocii a 
celei de a doua vârste a fierului de la răsărit de Carpaţi. 

III. Rlugani• În anii 1993-1998, în cadrul şantierului arheologic Dochia au fost realizate în paralel cu 
cercetările din punctele „Sărăţica" şi „La Perdele" şi cercetări de suprafaţă pe terasa stângă a râului Cracău, 
în aval de Dochia, punctul „Bahna". 

La aproximativ 800 m NNV de punctul trigonometric situat pe Movila lcaşului/lucaşului, pe platoul 
lugani au fost identificate resturile unei aşezări cucuteniene. Acest sit a fost semnalat în 1938 de Constantin 
Mătasă, apoi de V. Tufescu în 1940, fiind menţionat şi în repertoriul aşezărilor Cucuteni întocmit de Dan Monah 
şi Şt. Cucoş în 1985. 
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Platoul lugani are o suprafaţă deaproximativ 3,50 ha şi prezintă condiţii prielnice de locuire, in 
apropriere aflându-se câteva surse de apă (la - 50 m S-E se află o sursă de apă cu caracter permanent iar 
spre N şi N-V alte izvoare). Aşezarea cucuteniană este apărată natural din trei părţi {N, V şi S) iar in zona de 
legătură cu restul platoului, bănuim existenţa unui şanţ de apărare. Materialul arheologic a fost identificat la 
suprafaţa solului, in urma informaţiilor primite de la locuitorii satului Dochia şi a propriilor nostre cercetări de 
suprafaţă. 

Cea mai mare parte a aşezării menţionate a fost distrusă in urma alunecărilor de teren şi exploatărilor 
agricole. Această situaţie a putut fi constatată şi în urma unui sondaj efectuat in 1994 când a fost realizat o 
secţiune de control (20 m x 1,50 m) orientată N-S. Cu această, s-a observat că stratul arheologic are o grosime 
de 5-15 cm, cu foarte puţine artefacte. 

Materialul arheologic „cules" de la suprafaţa solului constă în numeroase fragmente de olărie, statuee 
şi fragmente antropomorfe de lut, fragmente de râşniţă, fragmente de lipitură de locuinţă arse până la verificare 
şi numeroase obiecte din silex (33 lame, 17 gratoare, 5 vârfuri, un ciocan topor, 11 dăltiţe, 45 aşchii şi 
2 nuclee). 

Observaţiile de teren, analiza artefactelor permit datarea aşezării de la „lugani" in faza Cucuteni A-B. 

48. DUDEŞTII VECHI, jud. Timiş; Adrian Bejan, Universitatea de vest Timişoara; Marius Grec, 
Sânnicolau Mare 

I. Cercetările arheologice, de la începutul secolul~i al XX-iea din zona Mureş-Aranca, au integrat in 
bibliografia arheologică tumulii de la Dudeştii Vechi (Beşenova Veche - Pusta Bucova. Reluarea in studiu a 
vechilor cercetări a permis cunoaşterea mai precisă a acestor descoperiri. 

De-a lungul ultimului deceniu, cercetările de suprafaţă au permis depistarea a 81 puncte arheologice 
pe teritoriul satului, unele cu mai multe obiective suprapuse astfel: 6 teii-uri şi 12 aşezări neolitice; 29 obiective 
de epoca bronzului şi un val circular (ring.) cu ceramică de epoca bronzului; două de epoca fierului; 31 de 
epoca romană şi postromană; 11 de sec. VIII-X; 16 medievale (feudalism timpuriu şi dezvoltat), 12 tumuli 
nedataţi, in ţotal 120 de semnalări arheologice. 

li. ln anul 1998 Universitatea de Vest Timişoara - Catedra de Istorie a iniuţiat cercetări de suprafaţă 
în comuna Dudeştii Vechi pentru verificarea o_biectivelor semnalate în repertoriul arheologic al comunei, 
acţiunea urmând a se continua în următorii ani. ln această fază când numărul de specialişti din colectiv este 
redus s-a acordat atenţie deosebită obiectivelor primului mileniu şi a celor de la începutul mileniului li 
(sec. IV-XII). 

La aproximativ 500 m distanţă de fostul sat Colonia Bulgară, în apropierea drumului ce ducea de la 
Dudeştii Vechi spre colonie, se află un platou care se înalţă uşor faţă de terenul înconjurător, punctul cel mai 
înalt constituindu-l astăzi o bornă geodezică. Platoul este înconjurat ş1 delimitat de urmele unui şanţ aplatizat dar 
vizibil încă aproape în întregime. Pe suprafaţa platoului se găsesc numeroase fragmente ceramice de sec. 
XI-XII şi feudale (indicând prezenţa unei aşezări din această perioadă), iar în apropiere de zona cea mai înaltă 
urmele unei construcţii (fragmente de cărămidă). Cantitatea mare de fragmente ceramice din zonă ne-a 
determinat să efectuăm un sondaj de mici dimensiuni {din lipsă de forţă de muncă şi timp, cu studenţii care se 
aflau în practică la şantierul de la Sânnicolau! Mare-Selişte). Sondajul a constat din două şanţuri de 1 O x 1 ,50 m 
şi 7 x 1,5 m. Primul a surprins doar un singur nivel de cultură, de 25-30 cm cu ceramică feudal-timpurie. Cel 
de-al doilea, mai apropiat de zona centrală, se adânceşte mult, conţinând cel puţin două nivele distincte (nu a 
fost finalizat, neajungându-se la solul viu). 

Coroborând informaţiile documentare cu cele oferite de cercetarea de suprafaţă, credem, sub formă 
de ipoteză, că aici poate fi localizat „Castrum Boseneu", menţionat în documente {1213 - terra castri Boseneu; 
1230 - Boseneu - cf. D.P.I.R. Ca I, 57, 240, 261, 395 şi I.D. Suciu, Dicţionar al localităţilor din Transilvania, 
li, Bucureşti\. 1968). 

III. lncepând cu anul 1998-1999, şantierul arheologic Sânnicolau Mare, a fost integrat în cercetarea 
de tip GRAND, a Catedrei de Istorie a Universităţii de Vest din Timişoara, intitulată „Habitatul rural în 
Transilvania şi Banat" în sec. VII-IX (cu privire specială la_ descoperirile arheologice de pe cursul inferior al 
Mureşului) - proiect estimat a fi realizat în următorii trei ani. ln acest context, depistarea formelor de habitat din 
zona Mureşului inferior prin cercetări de teren şi efectuarea de sondaje şi cercetări sistematice - şantierele 
arheologice la Sânnicolau! Mare şi Dudeştii Vechi vor contribui la cunoaşterea diverselor aspecte arheologice 
şi istorice privind locuirea Banatului de Vest; locuire ce continuă din epoca romană până în epoca formării 
statelor feudale. 

49. FĂGET, jud. Timiş; Dan Căpăţână, MMN; Alexandru Rădulescu, Muzeul Banatului - Timişoara, 
Dumitru Tomoni, Liceul Teoretic Făget 

Şantierul a funcţionat în perioada 1-30 august a.c., forţa de muncă fiind asigurată de Ministerul 
Apărării Naţionale. 

Cercetarea arheologică a urmărit surprinderea turnului de nord-est al fortificaţiei medievale şi de 
asemenea conservarea zidurilor de incintă sau interioare scoase la iveală în campania arheologică a anului 
precedent. 
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Zidul de incintă de nord-est al cetăţii este construit, ca şi în porţiunile cercetate până acum, din piatră 
de carieră şi din piatră de râu în proporţii aproximativ egale, legate cu un mortar de var şi nisip sau pietriş cu 
bobul mic, foarte rezistent. Pe alocuri, mai ales în partea superioară a temeliilor au apărut şi rare fragmente de 
cărămidă medievală, refolosită. 

O atenţie cu totul specială se cuvine celor câteva fragmente de tegulae şi de cărămizi romane 
descoperite în zidărie şi în moloz. Ele ne dau certitudinea că undeva, în apropiere, se găsesc vestigiile unor 
construcţii romane, ale căror ruine au folosit cânda în secolele XVI-XVII ca loc de exploatare a materialelor de 
construcţii. 

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

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

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

Zidul de incintă al cetăţii şi construcţiile interioare săpate anul acesta au fost conservate şi înălţate cu 
circa 0,50 m deasupra solului actual. 

În ceea ce priveşte inventarul arheologic recoltat în săpătură, principala categorie o reprezintă 
ceramica, din care s-a putut reconstitui un vas aproape întreg aparţinând secolului al XVII; de asemenea, o 
cantitate mare de străchini şi boluri; ceramică de uz comun asemănătoare ceramicii aflate în folosinţă până azi 
în această parte a Banatului precum şi cahle. 

Din materialul de metal menţionăm: piroane, scoabe, potcoave de cizmă, cuie etc. 

50. FEDEŞTI, .CETĂŢUIE\ corn. Şuletea, jud. Vaslui; Tamilia Marin, Muzeul judeţean 
„Ştefan cel Mare" Vaslui 

Aşezarea fortificată de la Fedeşti, corn. Şuletea, face parte din arealul central-moldovenesc al 
aşezărilor întărite geto-dacice. Cunoscută în urma unui sondaj mai vechi, actualmente există pericolul dispariţiei 
totale a elementelor de fortificaţie, în urma lucrărilor agricole îndelungate şi de îmbunătăţiri funciare executate 
aici. Având şi caracter de salvare, cercetările din campaniile 1997 şi 1998 au urmărit stabilirea stratigrafiei, ca 
şi investigarea elementelor de fortificaţie. Precizăm că acest din urmă aspect ca şi cel legat de stabilirea 
rlimensi11nilor inr:intei, a fnst remlvat narţial, rlin r,a117a r,ulturilor aarir,ole existente, r,ercet::1re::1 fiind în r,urs. 

Au fost trasate cinci secţiuni, stratigrafia prezentându-se în linii mari, astfel: strat vegetal cu grosimea 
de 15-20 cm, urmat între 0,20-0,60 (O, 70) m de un strat de pământ brun-castaniu - stratul geto-dacic (S.11.). 
Inventarul arheologic este relativ sărac, exceptând pe cel provenind din complexe şi este constituit din pigme~ţi 
de arsură, chirpic, fragmente ceramice. La adâncimea de 0,60-0, 70 m începe stratul galben, lutos, steril. ln 
altă secţiune s-a mai observat, sporadic, un strat de aprox. 1 O cm de culoare galbenă, cu pământ cenuşiu, 
scurs, cu slabe urme cucuteniene care urmează nivelului dacic. 

În această secţiune au fost identificate opt gropi, majoritatea menajere. O problemă deosebită o ridică 
gropile nr. 1 şi 2 prin conţinutul lor. Gl era de formă cilindrică, cu diametru de 1,25 m şi adâncimea de 
0,55 m. La -0,45 ms-au descoperit resturi de bârne arse, dispuse paralel, de fapt resturile unui foc realizat prin 
aşezarea lemnelof sub forma unui grătar. Sub ele urmează un strat gros de până la 1 O cm, sub forma unei zone 
de pământ puternic înroşit. Umplutura gropii consta din fragmente ceramice şi de râşniţe şi din câteva 
fragmente de oase calcinate, în zona lemnelor carbonizate. Cealaltă groapă, G2, se afla în apropiere, la 
1,50 m distanţă. Avea diametrul de 80 cm, adâncimea de 77 cm şi era în formă de pâlnie. Inventarul, mai bogat 
decât în Gl, era alcătuit din vase întregi şi întregibile, fragmente ceramice de mari dimensiuni. ln ce priveşte 
vasele, este vorba numai de recipiente pentru băut: patru căni şi o ceaşcă. S-au mai găsit patru râşniţe 
fragmentare şi o fibulă de tip tracic, aflată la aceeaşi adâncime cu vasele. Inventarul este completat de un 
fragment ceramic lucrat la roată şi resturi de amfore. Referitor la funcţionalitatea celor două complexe, Gl şi 
G2 credem că este vorba de gropi legate de anumite ritualuri, poate în legătură cu banchetul funerar sau cu 
ritualurile agrare, având în vedere şi fragmentele de râşniţe găsite care lipsesc din inventarul celorlalte gropi, 
sigur menajere. 

Nu au fost surprinse deocamdată locuinţe, ele fiind afectate de lucrările agricole îndelungate. La 
suprafaţa terenului apar aglomerări de ceramică şi chirpic, dar fără a putea fi identificate stratigrafic, în mod 
sigur. 

Referitor la inventarul arheologic descoperit în cele două campanii, menţionăm în primul rând ceramica 
locală şi de import. Cea lucrată cu mâna predomină, un singur fragment fiind lucrat la roată. Ceramica lucrată 
cu mâna este din categoria celei poroase, de culoare brun-cărămizie sau cenuşie, cu degresant mare. Cele mai 
multe fragmente provin de la vase tip clopot, borcan sau vase bitronconice, mari. Ca decor menţionăm brâul 
alveolat sau crestat, brâul „în ghirlandă" întrerupt de protuberanţe conice, din care pornesc alte brâuri, motiv 

40 

https://biblioteca-digitala.ro



decorativ larg răspândit în epocă. Amintim şi apucătorile semicirculare ori semiunghiulare mari, situate sub 
diametrul maxim al vaselor. Cănile sunt confecţionate din pastă omogenă, fină, de culoare cărămizie, uneori cu 
slip. Sunt bitronconice cu toarta uşor supraînălţată, formă larg răspândită în cultura getică. Din repertoriul 
ceramicii de la Fedeşti fac parte şi străchinile, lucrate din pastă fină, tronconice, cu buza arcuită spre interior 
sau cu umăr unghiular. Formele ceramice amintite au analogii în toate aşezările şi necropolele geto-dacice 
aparţinând sec. V-III a.Chr. 

Uneltele descoperite sunt din piatră de tipul râşniţelor fragmentare, de tip primitiv, cu trecător. Unele 
prezintă urme de folosinţă îndelungată. Din categoria obiectelor de podoabă amintim fibula din G2, de tip tracic, 
din bronz, datată pe baza analogiilor la sfârşitul sec. V-sec. IV a.Chr. 

În ce priveşte sistemul de fortificaţie, cercetarea aflată în curs, ne permite să opiniem că este vorba de 
un val de pământ înălţat din pământul rezultat prin săparea şanţului şi apoi vitrificat. Au fost surprinse şi urmele 
palisadei. Valul era situat chiar pe marginea şanţului, astăzi fiind distrus de lucrările agricole. A fost surprinsă 
doar O, 75 m din înălţimea sa, în săpătură. Ceramica recoltată din val şi şanţ este de tradiţie hallstattiană târzie, 
ca şi tipul fortificaţiei, cu analogii în cetăţile traco-getice de la Brăhăşeşti, jud. Galaţi, Cotu-Copălău, jud. 
Botoşani sau Albeşti. Observaţiile legate de tipul şi elementele de fortificaţie, mărimea incintei, caracterul 
aşezării fortificate de la Fedeşti, sunt deocamdată insuficiente, ele constituind obiectivul viitoarelor campanii. 

În stadiul actual al cercetării datăm acest obiectiv pe parcursul sec. V - prima jumătate a 
secolului III a.Chr., cercetările viitoare urmând a aduce mai multe elemente în acest sens. 

51. FELDIOARA - MARIENBURG, Biserica evanghelică, jud. Braşov; (Sector B), Adrian 
Ioniţă, IAB 

Campania s-a desfăşurat în perioada 5 august - 7 septembtie 1998 şi a fost prilejuită de lucrările 
efectuate pentru înlăturarea unei ciuperci care afecta podeaua din lemn şi zidăria. 

În sect. B sub conducerea regretatului prof. R. Popa s-au trasat în anii 1990-1991 patru secţiuni (S 1 
perpendiculară pe colaterala nordică; S2 la îmbinarea dintre cor şi capela din capătul estic al colateralei sudice; 
S3 în axul corului, S4 perpendiculară pe colaterala sudică şi pe capela din capătul estic al acesteia). Au fost 
scoase la iveală un număr de 31 morminte fără inventar (post sec. XIII ?), precum şi un zid în S2 surprins pe 
aproape 3 m considerat atunci faza I. Din păcate, din motive ce nu au ţinut de voinţa colectivului, cercetările nu 
şi-au putut continua cursul firesc la data respectivă, fiind întrerupte. 

Reluarea săpăturilor în vara lui 1998 s-a făcut ţinându-se seama de obiectivele următoare: 

1 . investigarea colateralei nordice deoarece în această parte urma să fie pus un strat gros de pietriş tratat 
împotriva ciupercii; 2. urmărirea acelui zid apărut în partea de Sud a bisericii; 3. desvelirea mormintelor cu nişă 
pentru cap în partea de SE a incintei bisericii, care fac parte din necropola de sec. XII ce se întinde atât între 
casa parohi~lă şi zidul de incintă al bisericii (sec. D), cât şi în incinta bisericii. 

1. ln colaterala nordică s-au trasat patru secţiuni (S5, S6, S7, S13, (3,10 x 2 m). Au fost scoase la 
iveală mai multe morminte fără inventar, foarte multe oase umane de la morminte deranjate sau reînhumate, 
precum şi ceramică (sec. XV-XVIII) şi cuie din fier de la sicrie. S-a surprins un rest de paviment din cărămizi 
cu dimensi~nile de 23 x 25 cm şi grosimea de 4,5 cm, şi s-au observat o serie de detalii constructive. 

2. ln partea de Sud a bisericii s-au trasat 2 secţiuni (S9, S1 O} (3,20 x 1,50 m), în interiorul capelei din 
capătul estic al colateralei sudice şi una (S12) (3 x 1,50 m) în capătul estic al acelaşi colaterale. Zidul cu o 
grosime de cca 70 cm apărut în S2/1991 a fost surprins în interiorul capelei pe o lungime de cca 4 m (întotal 
cca 7 m), dar nu continuă şi în colaterala sudică. Deocamdată nu ne putem pronunţa asupra fundaţiei acestui 
zid, oricum el nu reprezintă faza I aşa cum a fost considerat în 1991. 

3. În partea de SE a incintei bisericii au fost trasate două secţiuni (SB, S11} (4 x 2 m, 8 x 3 m) în care 
s-au scos la iveală 9 complexe funerare din sec. XII. Mormintele aparţin orizontului cu nişă pentru cap. Un singur 
mormânt (M.113) a avut inventar două inele de buclă, din bronz, cu capătul întors în formă de „S". Numărul 
total al mormintelor a ajuns în prezent la 118, dar apreciem că necropola cu nişe se întinde încă mult spre vest. 

52. FLOREŞTI MĂNĂSTIREA, jud. Vaslui; Laurenţiu Chiriac 

Săpăturile arheologice de la Mănăstirea Floreşti, sat Floreşti, corn. Alexandru Vlahuţă, jud. Vaslui, din 
campania anului 1998 au avut un caracter de salvare. În atenţia noastră s-a aflat biserica şi palatul stăreţiei din 
cadrul acestei mănăstiri. 

În urma executării celor 4 casete exterioare din jurul bisericii, s-a constat faptul că biserica de sec. XIX 
a avut o fundaţie unitară, dar că a fost construită pe urmele unei mai vechi fundaţii aparţinând unei biserici de 
la afârşitul sec. XVII. Această ultimă fundaţie se pare că a fost înconjurată cu o rigolă pe întreg conturul ei. 
S-au evidenţiat de asemenea etapele de construcţie diferenţiate pentru fiecare biserică în pare. S-au descoperit 
fragmente de olane şi de cărămidă inscripţională (de sec. XIX, poate chiar şi de sec. XVII). 
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În urma trasării a două casete pe exteriorul palatului stăreţiei s-a depistat un vechi punct de colectare 
(sau cămin de vizitare) al apelor pluviale de pe versanţii înconjurători către mănăstire. Planimetria zonei este 
normală. S-au descoperit aceleaşi materiale arheologice. 

Săpăturile din interiorul bisericii mănăstirii au reliefat existenţa a două ziduri aparţinând unei fundaţii mai 
vechi de la o biserică de la sfâr:şitul sec. XVI. Aceste două ziduri sunt dispuse perpendicular pe zidul perimetral 
al construcţiei actuale şi ele se pare că delimitau pronaosul de naos şi naosul de absidele laterale ale 
construcţiei de sec. XVI. Şi în interior s-au găsit aceleaşi materiale arheologice alături de câteva fragmente de 
sticlă şi o cataramă de fier (aflată într-un avansat proces de degradare). 

Cercetările ulterioare vor urmări întreaga evoluţie arhitecturală a Mănăstirii Floreşti, precum şi noi date 
privind structura de rezistenţă a întregului ansamblu arhitectonic. 

* 

INVESTIGAŢII GEOLOGICE; Laurenţiu Ursachi 

Ţinând seama de importanţa edificului construit în sec. XVII-iea şi de cerinţele colectivului de arheologi, 
s-au efectuat investigaţii geologice la şantierul arheologic Floreşti, după cum urmează: 

- recoltări de probe din mortarul fundaţiei şi din piatra de fundaţie; 
- recoltări de probe din terenul de fundaţie; 
- prob de rocă din zidăria edificului. 
Aceste probe sunt destinate analizelor de specialitate, în vederea obţinerii unor rezultate cât mai exacte 

şi mai complete privind construcţia şi compoziţia fundaţiei de la biserică şi de la palatul stăreţiei. 

53. GARVĂN, DINOGETIA, com. Jijila, jud. Tulcea; Alexandru Barnea, IAB, responsabil; Mihai 
Ionescu, MCM. 

În lipsa fondurilor de cercetare, lucrări sumare de întreţinere şi contacte cu autorităţile locale comunale 
şi judeţene pentru supravegherea zonei de rezervaţie şi pentru eventuale reparaţii şi îmbunătăţiri, inclusiv 
accesul către monument şi închiderea căii rutiere de utilaj greu dăunător amplasate a fermei de stat din 
apropiere. 

54. GÂRLA MARE, jud. Mohodinţi; Ion Stingă, MJ. Turnu-Sovorin 

Ferma agricolă romană de la Gârla Mare este amplasată în partea de sud a satului, pe malul înalt al 
Dunării, la punctul km. fluvial 840. În campaniile precedente a fost 9escoperit zidul de incintă dinspre est, colţul 
de nord-est al incintei a cărei latură nordică porneşte spre vest. ln anul 1998 am trasat o secţiune (S 14) cu 
dimensiunile de 50 x 2 m, paralelă cu secţiunile precedente şi cu Dunărea, secţiune aflată la o distanţă de 
50 m de colţul de nord-est al incintei şi la 1 O m sud de S6. Prin realizarea lui S 14 am urmărit descoperirea 
incintelor de sud şi vest ale fermei şi eventualele construcţii interioare. Stratigrafie S 14: 

logice. 
1. Un strat de 0,25-0,35 m, teren arabil, deranjat de lucrările agricole ce a antrenat materiale arheo-

2. Strat de cultură gros de 0,40-0,50 m. 
3. Nivel steril arheologic, galben-nisipos. 
Date tehnice despre construcţie 
Zidul incintei de est nu mai apare în secţiune, fapt ce ne face să credem, că el se închide spre vest, 

în suprafaţa de 1 O m lăsată de noi necercetată. Între carourile 1-18 - nici în plan şi nici în profilu! secţiunii nu 
apar urme de zidărie. Nivelul de cultură este marcat printr-un bogat şi variat material arheologic. lncepând cu 
caroul 18 până în caroul 25, apare multă dărâmătură masată compact mai ales în carourile 20-25, din vestul 
secţiunii (pietre calcaroase cu cochilii de fosile, foarte multe fragmente de ţigle, şi mortar). După îndepărtarea 
stratului de dărâmătură s-a conturat în planul secţiunii şi în profilul nordic, urma unui zid demantelat în totalitate, 
care se închide în unghi drept spre nord. Bănuim că în S 14 am descoperit colţul de sud-vest al fermei agricole. 
Ne bazăm pe faptul că zidul pare să fi avut aceeaşi grosime (0,90 m) ca a zidului de incintă estic deja cunoscut, 
aceeaşi tehnică de construcţie. La 5,50 m de colţul descoperit, pe exterior, se văd urmele unui fel de contrafort 
cu dimensiunile de 0,50 x 0,50 m, lucrat odată cu zidul de incintă. La distanţă tot de 5,50 m spre est, în profil, 
a fost prins alt contrafort. După cantitatea mare de piatră, mortar şi ţiglă descoperită în acest loc, credem că 
aici se găseşte una din construcţiile importante ale fermei. Cunoscând, în momentul de faţă, colţul de nord-est, 
zidul de incintă de est şi colţul de sud-vest ale fermei putem preciza, cu aproximaţie, dimensiunile incintei fermei 
agricole. Pare să fi avut o formă dreptunghiulară cu laturile de est şi vest lungi de 41,50 m iar cele de nord şi 
de sud de 44 m. Pe zidul de incintă sudic, pare să fi avut contraforţi aflaţi la distanţa de 5,50 m. 

Materiale arheologice descoperite: 
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Ceramică - A fost descoperită pe toată suprafaţa S 14, dar foarte fragmentară. Are aceleaşi 

caracteristici tehnice şi tipologice cu cea descoperită în campaniile precedente. Amintim, printre altele, câteva 
fragmente de imitaţii de terra sigillata, mânere de patera cu ştampila binecunoscută din campaniile precedente, 
fragmente de opaiţe cu corpul rotund, fragmente de ceramică geto-dacică. 

Obiecte din fier - Cuprind materiale de construcţie (cuie, piroane scoabe), unelte (burghie, dălţi, 

domuri, iglă, ace de cusut, cămaşă pentru cazma) şi altele. 
Podoabe - Fibule din bronz de tipul cu genunchi şi cu balama, ace de păr din care unul are capul 

terminat cu un cocoş, inele turnate şi altele. 
Monede - În secţiune au fost găsite patru monede. Doi denari imperiali, unul emis de Antoninus Pius, 

altul Diana Faustina, o monedă emisă la lticeea de Severus Alexander, una din bronz Iulia Paula (?). Alte cinci 
monede încadrate în sec. 11-111 au fost descoperite întâmplător în perimetrul fermei agricole. 

Obiecte de cult - O oglindă rituală din plumb asemănătoare cu cele de la Sucidava şi Drobeta, dar 
altă variată ce are pe spatele discului o inscripţie încă necitită. În perimetrul fermei a fost descoperită 
întâmplător o icoană de plumb a cavalerului danubian de tipul cu un singur cavaler, în formă de edicula cu 
acoperişul în două ape, icoană ce pare a fi deosebită de cele cunoscute, atât ca iconografie cât şi ca realizare 
tehnică. 

Şi materialul arheologic descoperit în această campanie ne îndreaptă spre datarea aşezării în 
secolele 11-111. 

55. GEOAGIU-BĂI - Complexul Termal Gennisara, jud. Hunedoara; Eugen Pescaru, Adriana 
Rusu-Pescaru, MCDR 

Situl arheologic Germisara se află situat în partea de sud-vest a Transilvaniei, pe malul drept al râului 
Mureş, la o distanţă aproximativ 14 km de Orăştie, în imediata apropiere a drumului ce lega în antichitate 
Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa (capitala Daciei romane) de Micia şi Apulum. 

Bazinetul depresionar (bazinul Glodului) ce găzduieşte staţiunea Geoagiu-Băi, 352 m altitudine, este 
amplasat în partea sudică a munţilor Metaliferi, acolo unde terminaţiile acestora încep să se piardă în câmpia şi 
terasele Mureşului; dându-i un farmec aparte. 

Proprietăţile curative ale apelor termale, bicarbonate, calcice, magneziene, hipotonice cardiovasculare, 
determină utilizarea lor în diferite forme de cardiopatie ischemică, tulburări ale sistemului circular periferic, 
afecţiuni reumatismale, artereoscleroză, afecţiuni ginecologice şi gastrointestinale. 

Materialele arheologice şi epigrafice, descoperiri întâmplătoare şi ca urmare a cercetărilor sistematice, 
au dus la identificarea pe aceste meleaguri a localităţii antice Germisara. Toponimicul este autentic traco-getic, 
cu analogii în sud-vestul Europei şi Asia Mică, fiind format din germ care înseamnă cald- fierbinte şi din sara, 
adică apă. Conţinutul toponimicului dacic indică folosirea băilor înaintea venirii romanilor, fapt confirmat şi de 
monedele (Thasos, Apollonia, Dyrrachium, denari, republicani, etc), descoperite la Geoagiu. 

Analizând datele- existente, suntem în măsură să afirmăm că Germisara cuprindea în antichitate castrul 
militar cu canabae, aşezarea civilă şi termae-le. Castrul identificat în urma cercetărilor de suprafaţă şi a 
descoperirilor întâmplătoare, în hotarul localităţii Cigmău, pe platoul Turiac, în locul numit de localnici 
„Progadie" sau „Cetatea Urieşilor", găzduia unitatea militară Numerus Singulariorum Britannicorum. Această 
unitate avea menirea să apare drumurile ce legau Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi Micia de Apulum şi asigura 
paza teritoriului, în general. Tot aici sunt cantonate detaşamente ale Legiunii a XIII-a Gemina despre a căror 
existenţă stau mărturie inscripţiile votive şi tegulae ce poartă denumirea unităţii militare. 

În vecinătatea castrului se află aşezarea civilă identificată în „Lunca" dintre Cigmău şi Geoagiu. Pe 
malul stâng al pârâului Geoagiu existau cariere de piatră, iar sub actuala comună Geoagiu, se extindea 
necropola romană. 

La aproximativ 5 km nord de castrul de la Cigmău au fost localizate băile din epoca romană. Urme 
materiale ce poartă însemnele unităţilor cantonate în castrul de la Cigmău, descoperite în număr mare şi în 
cadrul complexului termal, denotă participarea militarilor celor două trupe la realizarea acestuia. 

Cercetările arheologice sistematice începute în anul 1986, continuate şi în anii următori, în punctul 
numit de localnici „Dâmbul romanilor" in actuala staţiune Geoagiu-Băi au dus la identificarea complexului termal 
din perioada romană stabilind întinderea, amenajările, modul de utilizare al acestora, precum şi dezvoltarea şi 
folosirea lui în perioadele ulterioare. 

Mamelonul de travertin şi tuf calcaros pe care au fost identificate termae-le are o formă circulară cu 
diametrul de 90-95 m. 

În perioada romană complexul a funcţionat în două faze: una exclusiv de suprafaţă (faza I) şi a doua în 
subteran şi suprafaţă (faza li). 

FAZA I 
În centrul mameleonului se află o cavitate naturală rezultat al activităţii apelor termale din subteran. În 

antichitate, această cavitate, cu o deschidere la partea superioară de 18 x 12 m şi o adâncime maximă de 
aproximativ 7 m, având formă de pâlnie, era plină cu apă termală. 
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În peregrinarile lor romanii cantonaţi în castrul de la Cigmău şi împrejurimi au descoperit acest „lac" şi 
au constata efectele benefice ale apelor. Posibil ca într-o primă etapă să se fi scăldat chiar în interiorul acestuia. 
Cu timpul au început amenajarea unei reţele de cana·le de dirijare a apei de la sursă spre bazinele săpate în 
pământ şi căptuşite cu scândură, ce se aflau la baza mamelonului. 

Canalele au fost realizate prin cioplire direct în stânca locului, iar în zonele unde aceasta nu permitea, 
traseul a fost completat cu tegulae şi mortar anhidric sau scocuri din lemn. Pe aceste canale apa curgea prin 
cădere. Din acest moment „lacul" devine un loc de cult, în interiorul lui fiind descoperite peste 600 monede de 
bronz şi argint, o frumoasă statuie a zeiţei Diana, realizată din marmoră de Bucova, altare votive (dispuse 
cândva în jurul cavităţii şi prăbuşite ulterior în interior), precum şi opt plăcuţe votive din aur dedicate zeităţilor 
tămăduitoare şi protectoare ale apelor termale (Diana, Hygia şi Nymphae). 

În partea de nord-est d această cavitate au fost identificate două clădiri de formă rectangulară 
(CR1 şi <?R2). 

ln exteriorul CR 1, cu dimensiunile de 4,50 x 7 m şi zidurile realizate din piatră de râu cu grosimea de 
60 cm, în colţul din stânga al faţadei, a fost identificată o bază de coloană aşezată pe un postament de piatră 
cu dimensiunile de 70 x 80 cm, ceea ce ne face să credem că această clădire avea destinaţie de fanum. 

A doua construcţie CR2 aflată în partea de nord-est a CR1, paralelă cu aceasta, cu dimensiunile de 
5,60 x 7 m, a fost distrusă în parte de o construcţie CR2 ; au fost identificate fragmente ceramice de castroane 
şi vase romane, dar şi fragmente de recipienţi farmaceutici din sticlă şi o spătulă din bronz. Este hazardant a 
da o destinaţie precisă clădirii, dar având în vedere materialul arheologic descoperit în vecinătate, presupunem 
că ar fi P,utut fi utilizată ca staţionar. 

ln faţa celor două construcţii, la est de aceasta, pe o suprafaţă apreciabilă, au fost identificate un 
număr mare de altare votive dedicate Dianei şi Nymphae-lor, de către ofiţeri şi ofiţeri superiori ai legiunilor aflate 
în castrele de la Cigmău şi Apulum. După modul de amplasare şi grupare a monumentelor, credem că avem 
de-a face cu o zonă sacră. -

Tot din această etapă de exploatare a complexului termal a fost identificat în partea de vest a cavităţii 
naturale, la o distanţă de aproximativ 3 m, un bazin compartimentat cu o încăpere rectangulară şi una absidală: 
CR3 . Dimensiunile construcţiei nu pot fi stabilite întrucât ea a fost distrusă parţial, ori de către romani în vederea 
unor noi amenajări, ori în perioada evului mediu cu intenţia de a extrage piatră pentru construcţie. Clădirea este 
orientată nord-sud. 

Pereţii realizaţi din piatră de râu având grosimea de 60 cm, mai păstrează încă, în partea absidală a 
construcţiei, urme de tencuială impermeabilă. Tot în această zonă am surprins o parte din pardoseală nafectată 
şi care a fost realizată dinb acelaşi material impermeabil. Cele două încăperi comunicau între ele printr-o scară 
de acces. Pe una din treptele acestei scări, prinsă cu mortar, am identificat o taegula purtând însemnate NSB. 
Această construcţie încalecă canalul C

2
, ceea ce ne face să credem că este posibil să-l fi folosit ca şi canal de 

alimentare al bazinului CR~, şi în continuare pentru alimentarea bazinelor aflate la baza mamelonului, sau doar 
ca simplu canal de evacuare al apelor reziduale. 

Întreg mal}1elonul are în profunzime „caverne", de dimensiuni diferite care conţin apă şi gaze. În 
perioada de maximă funcţionare a complexului termal are loc o mişcare tectonică, sau din cauza presiunii 
ridicate a gazelor din interior se produce o fisurare profundă a mamelonului şi implicit a pereţilor cavităţii 
naturale, ceea ce permite infiltrarea apei în subteran şi duce la scăderea nivelului lacului. Din acest moment 
amenajările de la baza mamelonului (bazinele) rămân fără apă şi se impune găsirea unor noi soluţii în vederea 
utilizării lui în continuare. 

FAZA li 
După mai multe fluctuaţii ale nivelului apei în cavitate, fapt ce poate fi constata după formaţiunile 

geologice de pe pereţii cavităţii naturale, aceasta s-a stabilizat la aproximativ 2 m sub nivelul iniţial. Soluţia care 
să ofere utilzarea în continuare a băilor a fost acea de săpare a unei galerii în sistemul de minerit (orientată 
nord-sud) şi amenajarea acesteia în funcţie de necesităţi. 

ln imediata apropiere a peretelui cavităţii a fost realizată o încăpere cu boltă, de 2 x 2 m şi înălţimea 
(în perioada romană), de 2,20 m (în arcul bolţii)-BZ 1 . Încăperea ~ste prevăzută pe pereţii de est şi vest cu 
banchete cioplite în stâncă (lăţimea 40 cm şi înălţimea de 45 cm). ln partea de sud a fost practicat un orificiu 
prin care se permitea accesul apei în încăpere şi mai departe în reţeaua de bazine ce urmează a fi descrisă mai 
ios. Forma, dimensiunile şi poziţionarea acestuia sunt imposibile de stabilit din cauza unor intervenţii moderne. 
ln partea nordică, încăperea era prevăzută cu o intrare cu stăvilar ce era utilizat pentru reglarea nivelului apei în 
BZ1 . În perioada feudală, în podeaua încăperii BZ1 a fost practicată o adâncitură neregulată, prin cioplire în 
stâncă, al cărei scop nu poate fi precizat. Ulterior această cavitate a fost acoperită de o pardoseală din 
scândură ale căror urme de fixare pot fi observate şi astăzi. 

Zona următoare spre nord, a funcţionat iniţial, tot ca o încăpere boltită, prevăzută la rândul ei cu un 
stăvilar-BZ2 . Despre aspectul iniţial al acestei zone nu deţinem prea multe date, întrucât tot în perioada romană 
are loc o extindere a pereţilor de est şi vest, rezultând o lărgire a bazinului respectiv. Singura mărturie asupra 
formei şi traiectului primei etape de amenajare al lui BZ

2 
este o depunere calcaro-feruginoasă păstrată pe 

pardoseală. Din cauza amplitudinii deschiderii din a doua etapă a lui BZ2 (4-4,50 m), se renunţă la tavanul boltit 
şi se realizează un acoperiş din bârne şi tegu/ae. Dovadă, lăcaşurile de fixare cioplite în stâncă de la partea 
superioară a acestei zone. Pereţii de est (3,50 m) şi vest (3 m) sunt prevăzuţi pe toată lungimea lor cu banchete 
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cioplite în stâncă (lăţime 30 cm şi înălţime 40 cm). Urma lăsată de apă pe aceşti pereţi ne îndreptăţeşte să 
credem că nivelul acesteia era reglat în aşa fel, ca o persoană de talie mijlocie stând în poziţie aşezat să aibă 
în permanenţă nivelul apei până în zona gâtului. Din partea superioară stângă al peretelui nordic, porneşte un 
canal ce alimenta odinioară bazinul exterior BZ~2 canal realizat pe toată lungimea lui prin ciolire în stâncă, la 
nivelul cheii de boltă a galeriei amintite iniţial. ln ceea ce priveşte modul de utilizare al acestuia, apar două 
ipoteze. Ar fi putut să existe încă din prima fază de amenajare a lui BZ2 , alimentarea cu apă al acestuia 
făcându-se prin închiderea stăvilarului încăperii BZ1 şi realizarea supraplinului necesar, sau a fost realizat după 
extinderea din BZ2 , alimer1tarea lui făcându-se şi în acest caz prin închiderea stăvilarului de pe peretele nordic 
al lui BZ2 . 

Bazinul BZE2 având dimensiunile de 3,5 x 2 ma fost realizat ca toate amenajările descrise până acum, 
prin cioplire în stâncă, prevăzut cu o scară de acces cu trei trepte, iar pe toate cele patru laturi cu banchete. 
După fomă şi dimensiuni este posibil ca el să fi fost destinat copiilor. 

În continuarea lui BZE2 se afla o galerie cu lăţimea medie d 1,60 m, înălţimea aproximativ de 2,50 m 
şi lungimea de 15 m. Cele câteva locuri de fixare pentru grinzi transversale, ne fac să credem că pe acest traiect 
a fost realizată o pardoseală de scândură. În spaţiul dintre pardoseală şi partea inferioară al traiectului, ar 
rămâne un gol-posibil canal de evacuare al apelor reziduale din BZE 1 şi BZE2. La extremitatea nordică al acestei 
galerii se află scara de acces spre amenajările descrise până în acest moment. Cele şapte trepte ale acesteia 
au fost realizate prin cioplire în stâncă şi au fost prevăzute în partea opusă peretelui, cu balustradă realizată din 
bârne de lemn. Pe pereţii galeriei am putut identifica o serie de lăcaşuri cu umăr unde erau amplasate opaiţele 
necesare iluminatului în timpul lucrului şi ulterior utilizării acesteia ca termae. Din cauza friabilităţii (rezistenţei 
opuse) travertinului din zonă şi a intemperiilor, tavanul galeriei s-a prăbuşit, reconstituirea formei şi dimensiunile 
acesteia făcându-se prin comparaţie cu bolta încăperii BZE1 şi a urmelor arcului de boltă păstrate parţial. 

La extremitatea nordică a galeriei, unde partea relativ abruptă a mamelonului se transformă în platou, 
găsim un al treilea stăvilar. Acesta separă zona de amenajare subterană a fazei a li-a de amenajare la suprafaţă 
din care fac parte bazinele BZE1 şi BZE2. 

Bazinul BZE1 a fost realizat prin cioplire în stâncă având iniţial dimensiunile aproximative de 5,5 m 
lăţime şi 4 m lungime. Posibil ca numărul celor ce veneau aici pentru tratament să fi crescut în decursul timpului, 
astfel ca noua situaţie să impună dublarea capacităţii lui, în sensul prelungirii laturilor de est şi vest. Întrucât în 
parta nordică înclinaţia formei de relief nu a mai permis păstrarea nivelului dorit al apei, ea a fost completată 
prin supraînălţare cu piatră de râu şi liant impermeabil. 

În partea mediană a canalului se află o zonă mai adâncă care constituie o prelungire a galeriei de 
legătură între BZ2 şi BZE 1. Posibil canal de evacuare al apelor reziduale din amenajările prezentate anterior, dar 
în acelaşi timp ar fi putut funcţiona ca şi canal colector pentru curăţirea bazinului. Pe traiectul acestuia a fost 
descoperită în timpul campaniei din 1991, cea de-a VIII-a plăcuţă votivă din aur, dedicată Nymphae-lor. Accesul 
în bazin se făcea pe o scară de lemn aflată în colţul sud-estic al bazinului descris. 

La Germisara are loc o erupţie din subteran, cu apă termală şi mâl bogat în calcar şi oxid de fier, care 
se solidifică relativ repede, formând un tuf calcaros ce acoperă bună parte din monumentele şi amenajările de 
perioadă romană. 

Activitatea complexului termal continuă şi în perioadele următoare, conform consemnărilor de epocă şi 
mărturiilor arheologice. Au fost identificate substrucţiile din piatră a două clădiri (CF 1 şi CF 2) aflate în partea de 
sud-est a mamelonului. După modul de realizare al fundaţiilor - piatră plată de carieră aşezată pe un singur nivel 
şi legată cu pământ (CF 1), sau piatră de râu în combinaţie cu piatră mărunţită de carieră al cărui liant este tot 
pământul galben-lutos (CF 2), presupunem că pe acestea se ridicau elevaţii din lemn. Lipsa unui inventar mobil 
concludent ne pune în imposibilitatea stabilirii destinaţiei acestora. 

Construcţia CF 3 a funcţionat ca şi capelă catolică până în perioada interbelică când a fost demolată. 
Planul clădirii este orientat est-vest. 

În faţa altarului am identificat câteva fragmente osteologice (mandibule, vertebre, oase ale 
antebraţului), provenind de la un schelet de adult şi unul de copil. Din cauza intervenţiilor din perioada modernă 
(loc de campare al turiştilor, amplasarea unor stâlpi de iluminat, foraje geologice), stratigrafia a fost deranjată 
ceea ce a făcut ca şi aşa puţinele materiale descoperite să nu poată fi interpretate ştiinţific şi încadrate 
cronologic. 

O altă construcţie (CF 4), cu amenajările aferente ei, identifică arheologic, vine să completeze inventarul 
imobil de perioad8. medievală de la Germisara. Aceasta este situată pe partea de nord a mamelonului şi este 
orientată cu latura lungă (aproximativ 17 m) pe direcţia est-vest. Planul construcţiei nu a putut fi stabilit în 
întregime din cauza unor intervenţii contemporane (carieră de piatră şi amenajarea unui drum de acces), ce au 
distrus parţial construcţia şi planimetria zonei. 

Construcţia CF 
4 

este compusă dintr-o încăpere A, al cărui plan a fost surprins integral şi are 
dimensiunile de 6,30 x 7,40 m. Peretele de vest al încăperii a fost amplasat chiar pe marginea bazinului roman 
BZ1, zid lucrat din cărămidă şi piatră de râu, până la nivelul de călcare al încăperii A. Zidul amintit susţinea 
materialul de umplutură în vederea realizării planeităţii încăperii. Pardoseala acesteia consta dintr-un strat de lut 
galben bine bătătorit, deasuăra căruia a fost identificat un alt strat, de grosime variabilă (2-6 cm), compus din 
cenuşă şi cărbune, rezultat de la un posibil incendiu sau utilizării îndelungate a sobei aflate în încăpere. 
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Accesul în încăperea B, aflată la est de A, se făcea prin intermediul unei uşi cu o deschidere de 
aproximativ 1,60 m, practicată în peretele despărţitor gros de 60 cm, construit din păiatră de râu şi mortar. 
Pragul a fost realizat din trei lespezi de piatră, plate, la o înălţime de aproximativ 20 cm faţă de pardoseală. După 
cum am amintit deja, această încăpere a fost parţial distrusă, dar după urmele substrucţiei păstrate, am putut 
stabili dimensiunile ei (6,70 x 6,00 m). Sub pardoseala de lut am putut surprinde şi apoi reface, parte din planul 
construcţiei romane CR2. 

La nord de încăperea A, în prelungirea acesteia, se află o încăpere C, distrusă şi ea atât de incendiile 
ce au avut loc, cât şi de amenajările moderne (carieră, nivelări de teren, cablu de înaltă tensiune). Dimensiunile 
aproximative ale acestei încăperi sunt de 6, 70 x 5,90 m. În interiorul ei am identificat o mare cantitate de arsură 
şi un număr de fragmente de cahhle provenite de la o sobă ce se afla aici, sau de la soba aflată în încă
perea A. 

În partea exterioară a constrcuţiei CF 4 , de-a lungul peretelui de sud, am surprins urmele unor trepte 
cioplite în stâncă, mărginite pe o latură în întregime, iar pe latura opusă doar în prelungirea construcţiei , de 
câte un pat de zid. Presupunem că treptele de acces spre clădire au fost integrate unui culoar. 

Această scară făcea legătura dintre clădirea CF 4 şi o platformă aflată în partea de vest a edificiului, la 
baza acestuia, realizată prin umplerea, nivelarea şi apoi acoperirea cu piatră plată, sub forma unui pavaj, a 
bazinult.i roman BZE 1. 

Activitatea staţiunii continuă şi după această perioadă, dovadă fiind inventarul arheologic mobil 
descoperit, precum şi amenajările ulterioare care cunosc o tot mai mare amploare datorită proprietăţilor curative 
ale apelor termale şi a peisajului de un pitoresc aparte. 

Un proiect de protecţie, conservare şi restaurare a complexului termal este în curs de derulare. 

56. GEOAGIU DE JOS, jud. Hunedoara; Gheorghe Petrov, MNIT (Rotonda şi cimitirul, 
campaniile 1997-1998) 

ln curtea casei parohiale reformate din localitate, se află o biserică romanică cu plan central (rotondă 
cu navă circulară şi sanctuar semicircular la est), o adevărată raritate în cadrul arhitecturii medievale cu caracter 
religios din Ardeal. Cercetările arheologice în zona rotondei au fost începute în anul 1993 printr-o intervenţie cu 
caracter de salvare, în anii următori ele fiind sistematice. În cele şase campanii de săpături (1993-1998), au 
fost executate 11 secţiuni arheologice de diferite dimensiuni (Sp. I, S1-S10), dintre care, cinci (S2, S4, S5, 
S7, S9) au avut una dintre laturi direct pe zidurile rotondei, celelalte şase fiind practicate în cimitirul din jurul 
biseririi (Sn I. S3, Sfi, SA, srn, S1). 

În campaniile V şi VI din anii 1997-1998, au fost executate patru secţiuni arheologice, două dintre ele 
pornind direct de pe zidurile rotondei (S7 = 7, 67 x 7 x 2 m, la vest, cu latura sudică pe axă, S9 = 4,50 x 2 m, 
la sud, cu latura vestică pe spaţiul intrării în rotondă), celelalte două fiind în cimitir, la o distanţă de circa 
15-22 m sud-est de rotondă (SB= 3 x 2,50, m; S10 = 3,50 x 2,50 m, la est de SB, cu un martor de 0,50 m 
între ele). În cele patru secţiuni au fost descoperite şi cercetate un număr de 40 morminte. Numărul total al 
mormintelor descoperite în toate secţiunile este de 134. Multe dintre ele aparţin primului şi celui mai vechi 
orizont de înmormântări practicat în jurul rotondei (sec. XI-XII). În acest caz, defuncţii au fost depuşi fără sicrie 
în gropi săpate la adâncimi relativ mici (0,50-1,02 m de la actualul nivel de călcare), sunt orientaţi în general 
vest-est, au membrele superioare aşezate pe lângă trup, iar în unele cazuri antrebraţele sunt uşor îndoite pe 
bazin. Inventarul funerar recuperat din aceste morminte, cuprinde mai multe categorii şi tipuri de obiecte 
specifice perioadei arpadiene (monede emise în vremea regilor Ungariei Ladislau I (1077-1095) şi Coloman 
(1095-1114), inele de tâmplă cu un capăt în formă de S de dimensiuni variabile, inele circulare cu capetele 
aplatizate sau retezate şi petrecute unul peste celălalt, pandantive etc.). Restul mormintelor descoperite aparţin 
unui orizont diferit de înmormântări, care se derulează în timp, din sec. XIII până în sec. XVII. În acest caz, toţi 
defuncţii sunt depuşi în sicrie de lemn în gropi săpate la adâncimi mai mari (1,20-2, 12 m), sunt orientaţi în 
general vest-est şi au membrele superioare în poziţii variate. Inventarul funerar descoperit cuprinde monede 
medievale ungureşti, inele, verighete, mărgele de os şi sticlă, diverse accesorii vestimentare (copci, aplici), 
precum ::,i resturi din vestimentaţia şi încălţămintea defuncţiilor. Marea majoritate a acestor morminte medievale 
mai noi, sunt concentrate în aproprierea rotondei, ele deranjând de cele mai multe ori, total sau parţial, multe 
din mormintele medievale mai vechi care aparţin perioadei arpadiene. 

Pentru datarea rotondei, ne menţinem în continuare părerea - exprimată de altfel şi cu alte ocazii - că 

ea a fost ridicată, cândva, către sfârşitul sec. XI sau începutul sec. următor, însă pentru o concluzie precisă şi 
lipsită de anumite incertitudini, aşteptăm continuarea cercetărilor. 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 medievală de zid, aflată încă în picioare nu numai pe teritoriul Ardealului dar şi al 
întregii ţări. 
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57. GIURGIU, jud. Giurgiu 

I. MALU ROŞU; Emilian Alexandrescu IAB; Traian Popa, Muzeul judeţean Giurgiu 

Cercetările arheologice din anul 1998 au urmărit să determine latura nordică a aşezării aurignaciene 
prin săparea Suprafeţei IV, precum şi realizarea unui profil director, transversal pe terasă, alcătuit din profilul 
stratigrafic al pereţilor estici din Sll/1994, Slll/1995, M/SIII/Cas A/1998, Cas.A/1996, SIV/1998. 

Au fost determinate două straturi culturale aurignaciene (AII şi Al) dintre care, ultimul are trei niveluri 
(a,b,c). Din acest punct de vedere, situaţia stratigrafică este similară cu aceea din campaniile trecute, cu 
diferenţa că, în această zonă a aşezării, densitatea de locuire este mult mai redusă. 

Inventarul litic cuprinde peste 400 de piese litice care păstrează caracteristicile tehnico-tipologice 
stabilite în campaniile trecute: predominanţa masivă a materialului brut, debitaj atipic, indice lamelar redus, 
unelte puţin numeroase dar caracteristice (gratoare pe capăt de lamă, gratoare carenate, burine diedre). 
Dimensiunile pieselor litice sunt în cele mai multe cazuri mijlocii şi mari (intre 4 şi 8 cm, mai rar peste 8 cm). 
Există şi un număr important de piese microlitice (sub 4 cm). Materia primă folosită este, într-un procentaj 
extrem de ridicat, silexul albăstrui cenuşiu cu intruziuni alburii, de proastă calitate, care împiedică un debitaj 
normal. 

Secvenţa stratigrafică stabilită la Giurgiu-Malu Roşu, are valoare de etalon pentru întreg tehno
complexul aurignacian din Câmpia Română. Este datată, pentru cel mai vechi nivel de locuire, la aproximativ 
22 OOO BP. Au fost stabilite similitudini culturale cu aşezări aurignaciene din Banat (Coşava, Tincova, 
Române~ti-Dumbrăviţa) sau chiar cu zone mai îndepărtate din Europa centrală (Moravia). 

ln ceea ce priveşte descoperirile postpaleolitice, acestea sunt sărace şi nedeterminate stratigrafic 
aparţinând eneoliticului, bronzului timpuriu, Epocii Latene, Culturii Dridu. Face excepţie de la această situaţie 
complexul G 1 /M/Cas A/Slll/1998, unde au fost găsite numeroase fragmente ceramice getice, dintre care două 
vase intregibile. 

li. CETATE; Dan Căpăţână, MMN 

Cercetările arheologice de la cetate s-au desfăşurat în cursul lunii septembrie cu forţa de muncă pusă 
la dispoziţie de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Muzeul de Istorie „Theoharie Antonescu" din 
Municipiul Giurgiu. 

Săpătura s-a axat în principal pe cercetarea turnului de sud-vest a fortificaţiei epocii voievodului Mircea 
cel Bătrân. După debleirea unui strat de moloz de 3,5 m s-a descoperit un turn de formă pătrată cu diametrul 
de 13 m. 

În acest stadiu al cercetării cunoaştem planul cetăţii din sec. al XV-iea care are o formă aproximativ 
rectangulară cu patru turnuri de colţ, exterioare zidurilor. Două dintre ele, cele de pe latura sudică, pătrate, au 
diagonala de 13 m şi grosimea zidului de 3 m. Modul de construcţie al turnurilor seamănă izbitor cu sistemul în 
care a fost construit turnul locuinţă. Acesta, în timp, este anterior cetăţii lui Mircea, care ii înglobează drept turn 
de colţ pe latura sa de nord-vest. Toate turnurile de la Giurgiu au fundaţia plină şi în compunere un grilaj de 
bârne aşezate la distanţă de 25 cm una de alta. Aceasta s-a datorat constructorului, care a ridicat o cetate pe 
un teren nisipos care necesită realizarea unei fundaţii temeinice. Din păcate, distrugerea cetăţii în această zonă 
a ajuns până la fundaţiile turnurilor. De aceea arheologic nu putem cunoaşte cum arătau turnurile în 
suprastructură. Putem considera totuşi, că pe platformele lor erau amplasate piese de artilerie. Pe o latură de 
15 m, puteau fi aşezate 3 tunuri. Zidul de incintă care lega turnurile (al IV-iea pe latura de nord-est are forma 
unui unghi - vezi planul) avea 3 m grosime iar la jumătatea sa, atât pe partea de nord cât şi pe partea de sud 
se găsea pe partea dinspre interiorul cetăţii o scară de acces la creneluri. Din ambele scări s-au mai păstrat 
8 trepte. 

În cercetarea arheologică din a.c. s-au descoperit şi 15 ghiulele de metal de diferite dimensiuni ca şi 
rămăşiţele unui butoi de lemn şi fragmente ceramice. Materialul ceramic recoltat, se înscrie, cu precădere, în 
sec. XV-XVI. Cercetarea arheologică din 1998 a permis pentru prima dată încercarea de reconstituire a cetăţii 
Mircea cel Bătrân, pe care o propunem Ministerului Culturii pentru restaurarea fortificaţiei. 

58. GIURGIULEŞTI, Rep. MOLDOVA; Ion Tentiuc, IA Chişinău 

În anul 1997 expediţia arheologică a Centrului de Cercetări Arheologice din Republica Moldova a 
efectuat investigaţii de teren în zona unde era planificată construirea terminalului petrolier de la Giurgiuleşti. 

Unul, dintre obiectivele, era situat pe locul numit de localnici, Râpa Babei Chiţa. Suprafaţa totală 
cercetată, în campania din 1997, a fost de circa 264 7 m. p. Au fost depistate şi cercetate materiale şi obiective 
arheologice aparţinând epocii bronzului, perioadei getice, antice şi medievale. 

Situl arheologic este situat în partea de S-SE a satului Giurgiuleşti, pe un platou care este o prelungire 
a dealului Giurguileştilor, şi este flancat dinspre V-NV de râpa numită de localnici Râpa Chiţei, dinspre E-SE de 
o altă râpă - Râpa Stânei, iar dinspre SV de faleza înaltă, formată la confluenţa râului Prut cu fluviul Dunărea. 
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Şantierul a fost trasat la distanţa de circa 100 m de oglinda Dunării. Au fost dezvelite resturile unei 
aşezării medievale din secolele IX-XI se pare, restrânsă ca întindere. Dintre vestigiile descoperite menţionam: 

Locuinţa 1. A fost descoperită în partea de sud a sitului, la adâncimea de 0,30-0,35 m de la nivelul 
actual de călcare. Avea forma cvasi-rectangulară, cu colţurile rotunjite şi dimensiunile de 285 x 280 cm. 
Peretele de NY era vertical, ceilalţi, la adâncimea de 25 cm de la nivelul descoperirii, formau o treaptă, lată de 
18-25 cm. ln acest fel, dimensiunile locuinţei, în interior, la nivelul podelei, se reduceau până la 
21 O x 260 cm. Podeaua era plată, adâncindu-se puţin către mijlocul locuinţei. Pe podea, în colţul de NV, a fost 
descoperită o îngrămădire de pietre cu urme de ardere pe ele. După demantelarea aglomeraţiei ce părea a fi 
resturile unui cuptor de foc, nu a fost descoperită vatra. 

În partea de E-NE locuinţa forma un gang, în interiorul căruia a fost descoperită o groapă. În plan 
groapa avea o formă circulară neregulată, cu dimensiunile de 108 x 105 cm. La adâncimea de 45 cm, de la 
nivelul de descoperire, groapa forma o treaptă, lată de 30-35 cm. Pe suprafaţa treptei au fost descoperite 
resturile unei vetre de foc, care a fost distrusă de o incursiune târzie. Resturile vetrei prezentau o aglomeraţie 
de cărbu_ni şi cenuşă. Şi un strat de arsură de 2-3 cm. 

ln interiorul locuinţei au fost descoperite fragmente ceramice lucrate la roată şi câteva piese izolate, 
printre care, menţionăm un perforator din os, un fragment de cute din piatră abrazivă, câteva fragmente de la 
un vas de sticlă. 

În interiorul locuinţei au fost găsite 261 fragmente ceramice. În totalitatea ei, ceramica este lucrată la 
roata cu turaţii medii. Din punct de vedere al tehnicii de lucru şi al compoziţiei pastei, ea poate fi divizată în două 
categorii distincte: A. ceramică de uz comun; B. ceramică fină. 

Locuinţa 2. A fost descoperită în sectorul de sud a aşezării, la adâncimea de 45-50 cm. Avea forma 
rectangulară cu laturile de 310 x 340 cm. Locuinţa avea pereţii verticali cu colţurile rotunjite, fiind orientată cu 
colţurile spre cele patru puncte cardinale. Groapa locuinţei era adâncită până la circa 50-55 cm. Podeaua era 
orizontală, bine bătătorită. În podeaua locuinţei au fost descoperite trei gropi de la stâlpii de susţinere ai pereţilor 
şi acoperişului. Prima a fost găsită pe mijlocul peretelui de nord-vest, la distanţa de 22 cm de el. Avea forma 
circulară cu diametrul de 18/20 cm şi era adâncită la 15 cm sub nivelul podelei. A doua groapă a fost 
descoperită la distanţa de 42 cm de prima şi la 60 cm de peretele gropii locuinţei. În plan, era circulară, cu 
dimensiunile de 20 x 27 cm şi se adâncea până la 20 cm sub nivelul podelei locuinţei. O a trea groapă, de la 
un alt stâlp de susţinere a pereţilor şi a acoperişului, a fost cercetată în colţul de sud al locuinţei. Aceasta avea 
diametrul de 18 cm şi se adâncea până la 19 cm sub nivelul podelei. 

De a lungul pereţilor au fost descoperite gropiţe, circulare, cu diametrul variind intre 3 şi 5 cm, adânci 
de până la 10 cm. 

În colţul de est al locuinţei 2 au fost descoperite resturile instalaţiei de încălzit, reprezentată de un 
cuptor din piatră, situat la distanţa de 15-25 cm de pereţii locuinţei. Gura cuptorului era orientată spre vest. 
Vatra era amplasată direct pe podeaua lor.uinţei. Frn puţin albiati=i l;:i mijlor, în pl;:in avea formă rectangularii cu 
dimensiunile de 60 x 70 cm. Suprafaţa vetrei era acoperită cu un strat de cenuşă de cca. 2-3 cm. Tot aici au 
fost găsite mai multe pietre, puternic înroşite de foc, de la bolta cuptorului prăbuşită peste vatră. Cuptorul 
ocupa o_ suprafaţa de aproximativ 130 x 130 cm. 

ln interiorul locuinţei au fost descoperite câteva piese izolate printre care, un perforator din os, un cuţit 
din fier şi un silex. 

De asemenea, s-au găsit mai multe fragmente ceramice de la vase de tip oale-borcan, de dimensiuni 
mijlocii, lucrate la roata cu turaţii medii, din care au fost întregite câteva vase. Un interes deosebit, ii prezintă 
fragmentele de la un vas lucrat la roata cu turaţii medii, care se deosebeşte, ca formă, structura morfologică a 
pastei şi ornamentică de celelalte. Vasul este lucrat din pastă densă, fără impurităţi vizibile. Ceramica este bine 
arsă şi are culoarea cenuşie. Suprafaţa exterioară este acoperită cu angobă. Decorul este reprezentat de linii 
abia sesizabile obţinute prin lustruire. Fragmentele provin de la un vas cu corpul globular, de felul celor 
cunoscute şi în alte aşezări din această perioadă, la Safiany, Bolgrad, Kirgan, Bogatoe, Epureni, Hansca etc. 

Mormântul 1, de inhumaţie. A apărut la adâncimea de 35 cm, în zona de sud a sitului. Forma gropii nu 
a putut fi delimitată. Defunctul era în poziţie de decubit dorsal, cu capul orientat spre vest. Braţul drept era şezat 
pe bazin iar cel stâng de a lungul corpului. Lipsa inventarului nu permite o încadrare cronologică exactă a 
mormântului. Probabil aparţine perioadei evului mediu timpuriu (primele secole ale mileniului al doilea). Au fost 
descoperite şi patru gropi menajere. 

59. GIURTELECU ŞIMLEULUI, "COASTA LUI DAMIANU, jud. Sălaj; Ioan Bejinariu, Sanda 
Băcueţ-Crişan, Dan Băcueţ-Crişan, MJ Zalău 

Punctul „Coasta lui Damian" este un mamelon amplasat la capătul unui promontoriu prelung ce se 
leagă de versantul nord-estic al „Măgurii Şimleului". Pantele dealului sunt abrupte, accesul pe platoul superior 
fiind posibil fie dinspre lunca râului Crasna pe un traseu lung, în pantă, fie pe o şa îngustă ce leagă mamelonul 
de restul promontoriului.M. 

M. Moga semnalează pentru prima dată vestigiile arheologice de pe „Coasta lui Damian", descoperite 
cu ocazia unei periegheze, prilej cu care execută şi un scurt sondaj. În vara anului 1998 Muzeul Judeţean de 
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Istorie şi Artă începe săpături arheologice sistematice în acest sit amplasat pe cursul superior al Crasnei, 
importantă arteră de legătură cu zona Tisei Superioare. A fost investigată în această campanie o suprafaţă de 
125 m2 . 

A. Materialul eneolitic descoperit în aşezarea de la Giurtelecu Şimleului aparţine în exclusivitate unei 
faze clasice a culturii Tiszapolgar. Singurul complex care aparţine acestei culturi, este un mormânt de înhumaţie 
descoperit în S1 caroul 6:....7. Mormântul a apărut la 0,15-0,20 m sub nivelul actual de călcare. Groapa 
mormântului nu a putut fi delimitată cu exactitate. Scheletul depus în poziţie chircită pe stânga, a fost acoperit 
cu sfărmături de gresie şi chirpic, capul protejat de bucăţi de gresie şi fragmente ceramice mari. Pe antrebaţul 
drept a fost descoperită o brăţară de aramă cu capetele petrecute. Capul era sprijinit pe o râşniţă primitivă, 
privirea spre E, în spatele capului fiind depus un pahar cu picioruşe. Pe lângă acestea, în groapă au mai apărut 
fragmente ceramice, cochilii de melci, pietre de râu. 

B. Descoperirile din epoca bronzului. 
Au fost trasate trei secţiuni:Secţiunea S1/1998 (20 x 2 m; orientare S-N), a vizat cunoaşterea 

stratigrafiei pe platoul mamelonului ce are dimensiunile de cca. 60 x 30 m. În primul nivel, afectat pe o adâncime 
variabilă de lucrările specifice viţei-de-vie, au apărut amestecate materiale ceramice Tiszapolgar, Coţofeni şi 

Wietenberg. În această secţiune a fost descoperit un singur complex din epoca bronzului, groapa G1/1998. 
Groapa este aproximativ tronconică în secţiune şi are adâncimea de 0,66 m. A fost săpată în stratul de cultură 
eneolitic şi a fost umplută după săpare cu pământul scos anterior. Groapa avea un inventar bogat: vase ce 
fuseseră sparte în prealabil şi apoi depuse, oase, un corn de cerb, unelte din os, toate împreună cu o mare 
cantitate de cenuşă. Sub acest nivel cu cenuşă şi vase întregibile, până la fundul gropii, au mai apărut doar 
puţine fragmente ceramice, oase, lipitură de vatră şi bucăţi de lemn ars. Ceramica din groapă aparţine culturii 
Wietenberg. 

Secţiunea S2/1998 (20 x 2 m, orientare NV-SE), a fost trasată pe panta ce urcă dinspre râul Crasna. 
Între m 6,90-m 12,30 secţiunea a surprins amenajarea unei terase cu două nivele de locuire. Iniţial terasa a 
fost locuită de către purtătorii culturii Coţofeni care au amenajat această terasă. A fost secţionat un bordei cu 
materiale aparţinând culturii Coţofeni. Ulterior, terasa a fost utilizată şi în perioada locuirii Wietenberg. Nu am 
surprins urmele unor complexe Wietenberg, însă din nivelul aferent locuirii Wietenberg au fost adunate 
numeroase fragmente ceramice aparţinând purtătorilor acestei culturi precum şi câteva unelte finite sau în curs 
de prelucrare lucrate din corn de cerb. 

Secţiunea S3/1998 (30 x 1,50 m; orientare NV-SE), a fost trasată pe şaua de legătură a mamelonului 
cu restul promontoriului. La începutul secţiunii a fost conturată o groapă tronconică în profil, adâncă de 0,70 m. 
Groapa conţinea ceramică Coţofeni, o piatră plată utilizată probabil drept râşniţă, oase şi bucăţi de rocă. Din 
dreptul m 2, 12 până la m 6 am surprins o aglomerare de bucăţi de piatră, iar pământul avea un aspect cenuşos 
cu pigmenţi şi ceramică. În această zonă secţiunea a tăiat urmele unei palisade, pentru a cărei amenajare s-a 
săpat un şanţ în rocă în care au fost fixaţi stâlpii palisadei, piatra fiind utilizată drept emplecton sau pentru a fixa 
stâlpii. Sub acest nivel cu piatră şi pigment de culoare mai închisă, a apărut între m 4,80-m 6, un alt nivel mai 
deschis la culoare cu multă cenuşă şi rare fragmente de rocă. Posibil ca acest nivel să reprezinte resturile unei 
faze mai vechi a palisadei. Şanţul aferent palisadei apare la 5 m distanţă de faţa exterioară a palisadei. A fost 
săpat în rocă şi are deschiderea la gură de 6,50-7 m, iar la fund este lat de 2-2,50 m. Adâncimea maximă a 
şanţului este de 1, 70 m. La cca. 5 m în faţa şanţului, spre capătul secţiunii S3, a fost secţionat parţial un 
complex (locuinţă ?) Wietenberg. Acest complex pare să fi fost afectat de lucrările de amenajare ale fortificaţiei 
din acest sector. Atât în umplutura palisadei cât şi în umplutura şanţului, până pe fundul acestuia, au apărut 
doar fragmente ceramice Wietenberg şi puţine fragmente de vase Coţofeni. Singura piesă mai târzie apărută 
în zona şanţului, dar în nivelul humusului actual (la 8-1 O cm adâncime) a fost un vârf de săgeată din fier de 
formă romboidală aplatizat. 

În timpul săpăturilor am identificat la poalele dealului „Coasta lui Da_mian", la sud-est, pe marginea unei 
văi cu debit constant, pe un teren relativ drept un alt sit al culturii Wietenberg de unde am adunat ceramică de 
aceeaşi factură cu cea de pe deal 

60. GLIGOREŞTI, "LA HOLOAMEU, corn. Luna, jud. Cluj; Florin Gogâltan, Adrian Ursuţiu, 
IAIA; Ioan Al. Aldea, Universitatea „ 1 Decembrie" Alba Iulia 

Cercetările sistematice de la Gligoreşti „La Holoame", din lipsă de finanţare, s-au încheiat. În urma a 
şase campanii arheologice (1990, 1994-1998) a fost cercetată o suprafaţă de circa 600 m2 . Cele două secţiuni 
magistrale, dispuse pe axul lung şi scurt al obiectivului, au avut dimensiunile de 146/2 m respectiv 63/2 m. 
Săparea mai multor casete ne-a permis reconstituirea unor complexe surprinse prin secţiunile magistrale. 

Comunicările anuale de la sesiunile naţionale de rapoarte arheologice ( 1994-1997) ca şi publicarea 
rezultatelor primei campanii din 1990 (Apulum, XXXI, 1994, p. 9-38) au oferit imaginea unuia dintre cele mai 
complexe situri arheologice din Transilvania. Coloana sa stratigrafică (de circa 1,50 m), materialele arheologice 
descoperite, constituie cu siguranţă repere importante pentru reconstituirea habitatului preistoric şi antic de pe 
valea Mureşului. Din această cauză se impune publicarea cât mai grabică a cercetărilor noastre. 
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La finalul săpăturilor de la Gligoreşti se cuvin câteva concluzii generale asupra locuirii de pe 
„Holoame". Primele comunităţi care s-au stabilit pe acest grind (sau insulă) aflat în zona de confluenţă a 
Arieşului cu Mureşul, sunt din eneoliticul timpuriu. Ele s-au aşezat pe un teren nou format, fapt dovedit de lipsa 
humusului. Resturile eneolitice se aflau direct pe pietrişul ce reprezintă nucleul geologic al „Holoamelor". Din 
punct de vedere cultural, remarcăm aici o sinteză între elemente vestice (ca cele de la Suplacu de Barcău, sau 
mediul Bukk) ce foloseau o ceramică decorată cu bitum pe o angobă albă sau roşie sau complicate incizii în 
reţea şi populaţia locală ce utiliza pictura cu roşu şi alb (Lumea Nouă). Lor li se adaugă importurile din civilizaţia 
care a dezvoltat olăria ornamentată cu capete de note muzicale. S-a scurs mai bine de un mileniu până ce alte 
comunităţi sunt atrase de acest loc. Este vorba de câteva familii aparţinând culturii Coţofeni, care vor ocupa o 
mică zonă de pe suprafaţa movilei. Ele erau contemporane cu cei care au ri~icat primele locuinţe, tot pe valea 
Mureşului, la Şincai Gud. Mureş) sau Sebeş „Râpa Roşie" Gud. Alba). ln timpul scurs dintre cele două 
evenimente nu avem dovezi că „popină" a fost sub ape. De ce oare „Holoamele" au fost evitate de triburile 
Tiszapolgar ori Bodrokeresztur? Cu siguranţă condiţiile climaterice au făcut neospitalier grindul. El s-a dovedit 
în continuare atractiv pentru alte comunităţi ce vor succede cultural şi cronologic populaţia Coţofeni. Satul din 
bronzul timpuriu, prin caracterul habitatului (lipsa unor locuinţe permanente, stratul de cultură cenuşos ce atinge 
în unele locuri 80 de cm, numeroasele vetre de foc găsite pe toată suprafaţa locuită, etc.) sau amestecul de 
materiale (Şoimuş, Copăceni, etc.), a avut probabil un caracter sezonier, legat de perioadele de pescuit. El 
acoperă ca timp, în cronologie relativă, acea secvenţă denumită bronz timpuriu li şi care presupune, în mar~, 
cea de-a doua jumătate a mileniului III a. Chr. Până la o viitoare aşezare aici, vor trece 700-800 de ani. ln 
bronzul mijlociu, purtătorii culturii Wietenberg au preferat terasa înaltă a Arieşului, aşa cum ne-o arată 
descoperirile din punctul „Dosul Morii= După Moară". După anul 1500 a. Chr. ,,Holoamele" vor cunoaşte poate 
cel mai înfloritor moment al istoriei lor. Că este aşa, mărturie stă stratul de cultură ce atinge uneori 70-80 cm, 
numeroasele locuinţe (de tip bordei sau de suprafaţă), gropile de provizie sau cele menajere, materialul 
ceramic, piesele de metal, etc. Des pomenita sinteză culturală între fondul local reprezentat de cultura 
Wietenberg IV şi populaţia alogenă Noua este clar dovedită de situaţia identificată la Gligoreşti. În secolul 
VIII a. Chr. şi în pragul celui următor, alte comunităţi au vieţuit vremelnic pe această movilă. Ele sau aflat doar 
în trecere, urmele lor fiind sporadice. Poate mirajul sării i-au dus mai departe pe unii purtători ai culturii Basarabi, 
care au făcut aici doar un scurt popas. Stranie pare, în această etapă a cercetărilor, identificarea unui complex 
din a doua epocă a fierului. Nu există un strat de cultură corespunzător aşa încât nu ne putem gândi decât la o 
locuire izolată. Poate că binecunoscutul mistreţ din bronz cu loc de descoperire Luncani (localitate aflată la 
3-4 km de obiectivul nostru), ar trebui cel puţin pus în legătură cu materialele găsite de către noi. Numeroasele 
fragmente ceramice întregibile, urmele de cenuşă, sugerează un sfârşit violent al acestei tentatiye de stabilire 
pe „Holoame". Destul de dificilă de presupus este şi motivaţia folosirii locului în epocă romană. ln zona satului 
Gligoreşti cunoaştem mai multe puncte cu descoperiri romane: ,,După Sat" probail o mare villa rustica, la 
intrarea în sat un drum roman, etc. Urmele unor construcţii mari cu fundament din piatră de râu, încălzire cu 
hipocaust şi acoperiş din tegule şi olane, materialul arheologic, ne duce cu gândul la folosirea „Holoamelor" ca 
o statio, un loc de depozitare a sării ca şi a altor bunuri, care luau mai apoi calea apelor spre Apulum. Cu apusul 
civilizaţiei romane, istoria acestui loc nu mai poate fi reconstituită, intrând în anonimat. ,,Holoamele" vor fi folosite 
doar ca teren agricol sau ca loc de exploatare a pietrişului. 

61. GRĂDIŞTEA COSLOGENI, corn. Rose~, jud. Călăr~i; Marian Neagu, Muzeul Dunării de 
Jos, Călăraşi; Stănică Pandrea, Muzeul Brăilei; Adrian Bălăşescu, Valentin Radu, MNIR-CNCP 

Cercetările au avut ca obiectiv continuarea celor din campania precedentă, pentru a se epuiza 
complexele arheologice identificate în anul anterior. Săpăturile s-au desfăşurat în două secţiuni separate - SE 
şi SV şi în complexe din epoci diferite. În SE s-a continuat cercetarea Bordeiului nr. 7, iar în SV s-au efectuat 
săpături în nivelul cultural Coslogeni şi în mantaua tumulului din bronzul timpuriu cu scopul de a ajunge la nivelul 
neolitic. 

SE - Bordeiul nr. 7 (neolitic, cultura Hamangia) 
În campania din 1997 s-au demontat şi ultimile artefacte din locuinţa de suprafaţă cercetată timp de 

trei ani ( 1995-1997). Locuinţa a fost amenajată pe un pat compact de scoici care a făcut imposibilă 
identificarea vreunei gropi de par, cu toate eforturile întreprinse. Fragmentele mari de chirpic descoperite 
proveneau din pereţii locuinţei, dar şi de la o foarte probabilă laviţă de lut. 

Locuinţa de dimensiuni apreciabile pentru această epocă (5,57 x 4,60 m) conţinea foarte multe 
fragmente ceramice Hamangia III împreună cu câteva fragmente decorate cu motive excizate unghiular 
caracteristice comunităţilor Boian - Giuleşti. Alături de un bogat material osteologic au mai fost descoperite 
unelte din silex şi 7 fragmente de râşniţă din piatră. Această locuinţă de suprafaţă a fost ridicată peste un bordei 
(B7) neolitic. După demontarea lentilei de scoici s-a descoperit o groapă, săpată în loess, care s-a dovedit a fi 
groapa bordeiului nr. 7. 

Bordeiul nr. 7 a fost identificat la - 160/162 cm şi are adâncimea de 80-85 cm. Gura gropii bordeiului 
are formă elipsoidală, cu Dmax=4,80 m şi Dmin=2,80 m. S-a identificat şi o treaptă cruţată la săparea gropii. Pe 
fundul gropii s-au găsit doar urme provenind de la lutuiala podelei bordeiului. Umplutura gropii bordeiului era 
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formată din două straturi succesive de scoici amestecate cu resturi de pereţi neincendiaţi, cenuşă, cărbune, 
oase de mamifere, oase şi solzi de peşte şi fragmente ceramice. 

Fragmentele ceramice descoperite sunt exclusiv neolitice, aparţinând culturilor Hamangia şi 
Bolintineanu. Se remarcă un fragment de bol lustruit de tip Bolintineanu şi un .capac" - falus cu decor imprimat 
şi lustruit de tip Hamangia (pi. IV). Materialul ceramic majoritar este cel de tip Hamangia şi se încadrează în faza 
Hamangia li (conform periodizării lui P. Haşatti) descoperit împreună cu fragmente ceramice Bolintineanu. 

Aspectul umpluturii gropii bordeiului, marea cantitate de resturi menajere şi starea fragmenatră a 
ceramicii ne îndreptăţesc să credem că groapa Bordeiului nr. 7 a fost reutilizată, după încetarea locuirii, ca 
groapă de resturi menajere. 

Ceramica descoperită în groapa bordeiului este preponderent barbotinată (pi. I), apoi categoria fină 
decorată cu ornamente canelate şi categoria decorată cu incizii umplute cu incn.istaţie (pi. 11-111). 

SV - ,.Cenu'8rul Coslogeni ,i tumulul din bronzul timpuriu. 
Săpătura a fost începută la adâncimea de -88/40 cm, adică de la nivelul unor amenajări aparţinân"d 

stratului cultural Coslogeni. Este vorba de o zonă întinsă acoperită cu o podină din lut bătătorit şi îngrijit netezită. 
După demolarea acestei podine s-au evidenţiat următoarele situaţii: 

1. Podina avea două etape de construire, identificate prin două straturi de lipitură, ambele la fel de 
îngrijit netezite. Fiecare strat de lipitură avea o grosime de 8-1 O cm, sub podină era un strat de nivelare. 

2. Stratul de nivelare a fost identificat la cca. -58/60 cm. Era format dintr-un strat de pământ gălbui
nisipos, compact, foarte dur la săpat, gros de cca. 20-22 cm. În acest strat am găsit doar mici fragmente 
ceramice rulate, aparţinând culturii Coslogeni. Datorită aspectului său şi caracteristicilor materiiilului ceramic, 
acest strat de pământ gălbui-nisipos este foarte probabil un strat de nivelare, rezultat al unei activităţi umane 
intenţionate. 

3. C4GR2 (Coslogeni) a fost identificată la -82 cm imediat sub stratul de nivelare mai sus amintit. 
Groapa avea formă tronconică, cu D

9
u,;;=65 cm, D,undului=140 x 260 cm şi adâncimea de 65 cm. Pe fundul 

gropii am descoperit un strat compact de scoici. Inventarul era format din fragmente ceramice Coslogeni dintre 
care se remarcă două fragmente de vas-sac, decorate cu brâu şi un fragment de ceaşcă cu toarta supraînălţată. 

4. Mantaua turnu/ului din bronzul timpuriu a fost identificată începând de la -82 cm şi era formată 
dintr-un sediment brun, amestecat cu scoici, resturi de pereţi neincendiaţi şi fragmente ceramice (domină, 

cantitativ, cele neolitice). La -135/137 cm au apărut resturi masive (dar nu compacte) de pereţi neincendiaţi, printre 
care am găsit mari cantităţi de scoici, oase de mamifere şi peşte şi fragmente ceramice de tip Hamangia 111 
(conform periodizării lui P. Haşotti). Prezenţa acestor resturi mari de pereţi (fără îndoială rulate), arată că manatua 
tumulului s-a format cu pământ luat din aşezarea neolitică. 

5. Mormânt de inhumaţie descoperit la -140 cm, în mantaua tumulului, printre resturile de pereţi 
neincendiaţi mai sus amintiţi. Groapa pământului era de formă ovală, cu 0=115 x 80 cm şi adâncimea de 
20-25 cm. În groapă s-au descoperit cenuşă, cărbune, piese de inventar sau ofrande. Scheletul era aşezat 
chircit pe dreapta, cu umerii lipiţi de· pământ, capul era aplecat spre piept şi căzut pe stânga, iar mâinile erau 
adunate între picioare. 

Săpăturile din campania 1998 sunt în măsură să ofere unele date privitoare la situaţia stratigrafică şi la 
succesiunea cultural istorică de pe Grădiştea Coslogeni: 

a) aşezarea neolitică a dăinuit pe parcursul fazei Hamangia li (cum o dovedeşte materialul ceramic din 
bordeiul nr. 7) şi a fazei Hamangia III (fapt dovedit de ceramica descoperită în mantaua tumulului din bronzul 
timpuriu); 

b) turnului din bronzul timpuriu a distrus o parte din nivelei de locuire neolitice, mantaua ridicându-se 
cu pământ luat din aşezarea neolitică; 

c) mantaua tumulului din bronzul timpuriu este perforată de gropi ale populaţiei Coslogeni; 
d) unele complexe Coslogeni şi o parte a tumulului sunt acoperite de un strat de nivelare din pământ 

gălbui-nisipos, deasupra căruia s-au descoperit urme ale unei podine din lut, foarte bine netezită. 

Studiul arheozoologic al faunei neolitice de mamifere descoperite la Grădi,tea Coslogeni; Adrian 
Bălăşescu, MNIR-CNCP 

Studiul materialului faunistic neolitic a dus la identificarea a 557 de resturi mamifere, din care s-au 
determinat 437 (78,45%). Cea mai mare parte din material provine din complexe arheologice, peste 90%, şi 
mai puţin din stratul de cultură. 

Analiza resturilor osteologice a dus la identificarea a 5 specii de mamifere domestice; Bos taurus, /vis 
aries, Capra hircus, Sus domesticus, Canis familiaris (94 % din totalul de fragmente determinate) şi 5 sălbatice; 
Bos primigenius, Cervus elaphus, Sus scrofa, Vulpes vulpes, Lepus europaeus. 

În cadrul comunităţii de la Grădiştea Coslogeni, creşterea animalelor joacă un rol important, în special 
exploatarea bovinelor, care reprezintă 78% din totalul resturilor faunistice. Ovicaprinele (10%) şi suinele 
(3, 7%) nu par să prezinte un interes economic important. 

Vânatul este ilustrat printr-un număr mic de specii (5) şi de fragmente ceea ce denotă că această 
activitate avea un caracter secundar. 
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Studiul arheoihtiologic al materialului din nivelele neolitice de la Grădi~tea Coslogeni; Valentin Radu, 
MNIR-CNCP 

Studiul materialului arheoihtiologic prelevat din nivelele neolitice este primul realizat în această aşezare. 

Analiza resturilor osoase de peşte a dus la determinarea a 14 specii şi familii: sturioni, ştiucă (Esox 
/ucius}, crap (Cyprinus carpio}, plătică (Abramis brama}, obletele (Alburnus alburnus), avat (Aspius aspius}, 
batcă (Blicca bjoerkna}, sabiţă (Pelecus cultratus}, babuşca (Rutilus rutilus}, roşioara (Scardinius 
erythrophthalmus}, somn (Silurus glanis}, ghiborţ (Acerina cernua}, biban (Perca fluviatilis}, şalău (Stizostedion 
lucioperca). 

Pe lângă resturile osoase de peşte s-au mai identificat: valve de scoici (Unio sp, Dreissena sp}, melci 
(Viviparus sp), resturi de crustacei (60 resturi arse de apendici locomotorii şi 8 gastrolite de Astacus sp), 
ţestoase JEmys sp}, oase de şarpe şi rozătoare mici, precum şi seminţe carbonizate (graminee). 

ln urma identificării s-au obţinut 3770 resturi osoase de peşte, din care s-au determinat 2389 
(63,36%). 

Concluziile acestui studiu arheoihtiologic preliminar se pot rezuma astfel: deşi surse importante de 
pescuit se aflau în proximitatea aşezării probabil pescuitul nu se număra printre activităţile importante 
desfăşurate de ocupanţii aşezării. 

62. HĂPRIA „Capu Dosului" jud. Alba; Horia Ciugudean, Adrian Gligor, Aurel Dragată, Muzeul 
Naţional al „Unirii" Alba Iulia 

În urma amplasării unor borne de către Serviciul de Cadastrare Alba Iulia în hotarul satului Hăpria a 
fost parţial distrus un mormânt de inhumaţie din care s-au adus la muzeul albaiulian un craniu uman şi fragmente 
ceramice preistorice. Locul în discuţie se află în punctul „Capu Dosului", situat la nord-estul satului Hăpria pe 
un deal de mărime considerabilă, vârful său având forma unui platou cu dimensiunea de aproximativ 
100 x 50 m. S-a procedat la deschiderea unei secţiuni de 7 x 2 m, ulterior extinsă prin casete de 1 x 0,50 m 
respectiv de 1 x 1 m. 

Imediat sub stratul vegetal (O, 15-0,20 m) urmează un nivel de pământ negru ce merge până la 
0,40 m, pentru ca la adâncimea de 0,50 m să fie atins solul steril argilos de culoare gălbuie. Pe toată suprafaţa 
secţiunii în stratul de culoare neagră (0,20-0,40 m) au apărut sporadic fragmente ceramice slab conservate, 
foarte friabile. La adâncimea de 0,30-0,40 m au fost descoperite 4 morminte de inhumaţie pe care le vom 
descrie în cele ce urmează: 

M1 - Mormânt dublu format din: 
M 1' - adult aflat în poziţie chircită; capul a fost distrus de către lucrătorii topografi în momentul 

~aµarii grupii pentru borna; fn zona capului avea un vas foarte prost pastrat ce nu a putut f1 prelevat. 

M3'. 

M 1 A - schelet din care s-a păstrat doar craniul, humerusurile şi o parte din coloana vertebrală. 
M2 - MOfmântul unui copil aflat în poziţie chircită, având în jurul lui câteva fragmente ceramice. 
M3 - Mormânt colectiv format din: 

M3' - adult aflat în poziţie chircită; 
M3A - scheletul dezmembrat al unui adult, aşezat „împachetat", aflat în imediata apropiere a lui 

M3B - M3C - două cranii aparţinând probabil unor adulţi. 
M4 - Schelet dezmembrat al unui adult. 
S-a putut constata că cele 3 schelete aflate Tn poziţie anatomică M1, M2, M3' sunt orientate cu 

picioarele spre nord şi capul spre sud. 
Materialul ceramic fragmentar descoperit în nivelul situat între 0,20-0,40 m, nivel în care se aflau 

depuse şi scheletele, aparţin culturii Coţofeni (probabil faza a III-a?). Având în vedere că singurul vas depus 
ca ofrandă funerară nu a putut fi ridicat, datorită gradului său avansat de dezagregare, la ora actuală putem 
presupune fie o contemporaneitate între morminte şi aşezare, fie mai probabil,o datare post Coţofeni III a 
necropolei, care prin elementele de rit şi ritual funerar îşi găseşte perfecte analogii în orizontul bronzului 
timpuriu I din Transilvania sud-vestică. · 

63. HÂRŞOVA, jud. Constanţa 

I.a. HÂRŞOVA TELL; Dragomir Popovici, MNIR, Bernard Randoin, Yannick Rialland, Ministerul 
Culturii Franţa, Valentina Voinea, Universitatea „Ovidius" Constanţa, Florin Vlad, Muzeul judeţean Ialomiţa, 
Geanina Haită, MNIR 

În campania 1998, colectivul şantierului şi-a propus următoarele obiective: 
- săparea zonei B astfel încât să se poată realiza punerea în conexiune stratigrafică a situaţiilor din 

întreaga suprafaţă, ţinând cont de faptul că în sectoarele 1 O şi 13 existau încă suprafeţe ce nu fuseseră săpate 
până la nivelul celorlalte sectoare; 

- cercetarea diverselor tipuri de structuri de locuire şi de combustie surprinse în săpătură; 
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- continuarea studiilor pluridisciplinare în strânsă corelare cu celelalte obiective amintite mai sus, cu 
un accent special asupra paleoeconomiei comunităţii gumelniţene de aici. 

Un alt obiectiv important a constat în continuarea formării în domeniul arheologiei preistorice a 
studenţilor facultăţilor de istorie a universităţilor „Ovidius" (Constanţa) şi „Valahia" (Târgovişte). 

Astfel, au fost cercetate integral sau parţial locuinţele nr. 47, 48, 49 şi complexele 506, 521, 594, 
obţinându-se date importante referitoare la sistemul de construcţie atât al locuinţelor cât şi al structurilor de 
combustie. 

De asemenea, s-a reuşit completarea diagramei stratigrafice a complexelor cercetate care a fost 
introdusă în diagrama stratigrafică generală a sitului. 

* * 
* 

l.b. COPROLITELE DIN ACUMULAREA DE DEŞEURI MENAJERE C 521, Problematică generală 'i 
implica~i ale distribuţiei lor; Mihai Tomescu, MNIR-CNCP 

Coprolitele descoperite la Hârşova-teii au putut fi divizate formal în două categorii principale pe baza 
conţinutului şi co!1sistenţei - coprolite de carnivore-omnivore, mai coezive şi conţinând oase, şi coprolite de 
ierbivore friabile. ln condiţiile în care o eşantionare suficient de densă poate fi realizată, conţinutul sporopolinic 
al coprolitelor poate constitui un indicator al sezonalităţii. Din sedimentele acumulării de deşeuri menajere C521 
au fost recuperate prin sitare sub jet de apă 7635, 1 g de coprolite, marea majoritate de carnivore/omnivore. 
Parte dintre acestea - 3363,9 g - provin din unităţi stratigrafice ce au făcut obiectul unei grupări în 95 de 
secvenţe stratigrafice. Realizarea acestei grupări a oferit un sistem de referinţă stratigrafic unitar necesar 
reprezentării şi corelării informaţiilor cantitative de diverse naturi furnizate de sedimentele complexului C521. 
Calcularea cantităţii de coprolite pentru fiecare secvenţă stratigrafică a evidenţiat existenţa unei bune corelări 
între ocurenţa coprolitelor şi secvenţele de tip resturi organice. S-a mai observat că există o bună corelare între 
distribuţia stratigrafică a coprolitelor şi cea a oaselor de peşte şi o corelare inversă a distribuţiei coprolitelor cu 
cea a oaselor de mamifere. Criteriul morfologic (atunci când a putut fi aplicat) şi diverse consideraţii ce ţin atât 
de fiziologia digestiei mamiferelor ce ar fi putut produce coprolitele - câine, porc, om -, cât şi de 
comportamentul acestor specii, conduc la ipoteza că majoritatea coprolitelor luate în discuţie au fost produse 
de câini în timp ce se hrăneau din resturile acumulării de deşeuri menajere. Coprolitele sunt mai frecvente în 
prima parte a stratigrafiei complexului şi foarte rare în cea de-a doua parte a acesteia. Pe baza acestei distribu\ii 
a coprolitelor, ca şi a corelaţiilor amintite mai sus, şi ţinând cont de factorii ce controlează formarea coprolitelor, 
se avansează ipoteza că prima parte a stratigrafiei complexului C 521 ar reprezenta depozite acumulate cel mult 
de la sfârşitul primăverii până la începutul toamnei, iar cea de-a doua parte - depozite acumulate cel mult de la 
sfârşitul toamnei până la începutul primăverii. 

l.c. MATERIALUL LITIC. Studiu tipologic 'i tehnologic; Geanina Haită, MNIR-CNCP 

Materialul litic descoperit în aşezarea Hârşova-Teii, în campania arheologică 1998, poate fi încadrat 
cultural în faza A2 a culturii Gumelniţa. 

Tipologic au fost identificate pe lângă lame brute, aşchii şi nuclei, şi alte categorii cum ar fi unelte: 
gratoare, gratoare-burin, burine, piese cu trunchere retuşată, lame retuşate. 

Tehnologic a fost observat tipul de percuţie prin care au fost realizate piesele, tipurile de talon, direcţia 
negativelor anterioare de desprindere, regularitatea muchiilor.. 

li. SECTOR EDIFICIU; Paul Damian, Mihaela Simion, Adela Bâltâc, Christina Ştirbulescu, MNIR 

S-a continuat cercetarea Edificiului nr. 2 şi s-a realizat desfiinţarea ultimilor matori rămaşi între 
secţiunile trasate cu ocazia cercetării Edificiului nr. 1. 

Cât priveşte Edificiul nr. 1, după opt campanii de săpături putem spune că am investigat în totalitate 
această importantă clădirea a Carisium-ului târziu, sinteza acestei cercetări făcând obiectul unui viitor studiu. 

Edificiul nr. 2, păstrat parţial, a fost delimitat doar pe laturile de vest şi nord, urmând ca în cercetările 
următoare să fie stabilită latura de est. Menţionăm că latura de sud a fost distrusă cu ocazia construcţie staţiei 
Peco din localitate, ocazie cu care a fost probabil distrusă cea mai mare parte a cartierului romano-bizantin care 
se întindea pe panta vestică a promontoriului pe care este aşezată cetatea Hârşovei. Suprafeţei pe care o 
ocupă, în stadiul actual al cercetărilor, Edificiul nr. 2 este de aproximativ 30 mp şi s-au putut observa cel puţin 
două faze de folosire, prima marcată la -2,80 m de un nivel de călcare reprezentat de un strat de lut galben, 
iar, cel de.al doilea, la -2,50 m de un pavaj care este amenajat pe o nivelare grosieră din pietre de dimensiuni 
mici legate cu mortar. Edificiul nr. 2, suprapune un zid surprins pe toată lăţimea secţiuni S VI (acum cu 
dimensiunile de 9 x 4,20 m}, cu lăţimea de 0,60 m, fiind construit din pietre de carieră legate cu pământ. Acest 
zid face parte dintr-o clădire anterioară construirii Edificiului nr. 2, numit de noi Edificiul nr. 3. Materialul 
arheologic recoltat în această campanie este sărac, constând din câteva fragmente ceramice, cuie şi piroane 
din fier, fragmente de vase din sticlă, etc. Datarea corespunde observaţiilor de anul trecut, adică intervalului 
secolelor IV-VI. 

Interiorul Edificiului nr. 2 a fost perforat de o serie de gropi care aparţin evului mediu timpuriu şi târziu, 
din care s-a recoltat material ceramic, oase de animale etc. 
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III. CETATEA CARSIUM; Adrian Rădulescu, Constantin Nicolai!, Gabriel Talmaţchi MINAC; Costel 
Chiriac Institutul de Arheologie laşi 

Se situează pe malul Dunării, în interiorul oraşului Hârşova, între străzile Danubiu, Cetăţii şi Alexandru 
cel Bun. S-a început deschiderea unei noi secţiuni, în zona „Turnului Comandant", unde în campania din anii 
din urmă au ieşit la lumină resturile unui zid şi o porţiune absidată, făcând probabil parte dintr-o bazilică. 

De asemenea, s-a continuat investigarea axei magistrale S2, în carourile 61-80, unde s-au cercetat în 
mod deosebit două o-biective distincte: 

1. O construcţie romano-bizantină (la -2, 15 m), identificându-se un nivel de arsură puternică cu urme 
de chirpic. După demontarea nivelului (la 2,20-2,30 m) au apărut pietre căzute şi urme de bârne de lemn, 
provenind de la suprastructura edificiului. Din acest nivel au fost recuperate fragmente ceramice, sticlă etc. 
Nivelul de călcare pe care s-au aflat materialele este uşor aplecat spre est (-2,40 m faţă de 2, 10 m la vest) 
datorită trasării solului. Sub arsură apare o nivelare cu pământ pigmentat de culoare brună şi galben-verzui cu 
puţine resturi ceramice. Materialele descoperite şi succesiunea stratigrafică conduc, preliminar, la următoarea 
situaţie: 

- un nivel roman de sec. III {datat cu monedă) care şi-a încheiat existenţa prin invaziile carpato-gotice 
din 271-272 p. Chr. 

- un nivel romano-bizantin de sec. IV p.Chr. (V?), cu resturi de chirpici arşi şi nearşi, urme de cărbune 
şi bârne de lemn (poate corespunde refacerii de la sfârşitul sec. III - începutul sec. IV p.Chr.) 

- nivel romano-bizantin de sec. V-VI (datat cu monede). Deasupra urmează un nivel „Dridu", cu 
locuinţe bogate în inventar, cu deosebire ceramică. Cercetarea obiectivului va continua şi în anul 1999. 

2. Zona incintelor (carourile 72-76). Aici s-a identificat o nivelare realizată la sfârşitul evului mediu cu 
materiale tipice (fragmente ceramice, bombarde, oase de animale (qeşeuri menajere) etc. S-a pus în evidenţă 
incinta perimetrului interior cu nivelul de demantelare modern. ln zona carourilor 76-74 s-a identificat 
emplectonul şi resturi de la bârne de lemn (groase). 

~-au observat şi blocuri mari de calcar cu o anumită simetrie ce pot constitui faţa zidului. 
ln sfârşit, materialul monetar descoperit în campania anului 1998, corespunde, în cea mai mare parte, 

secolelor III-V p.Chr., ieşind din această grupă doar două piese: o autonomă de bronz histriană de tip Helios 
şi una de tip Iustin li (Nikomedia, 571/572 p.Chr.). 

* * 
* 

CETATEA CARSIUM; Costel Chiriac I.A.I., Constantin Nicolae, Gabriel Talmaţchi MINAC 

Campania desfăşurată în lunile iunie şi iulie 1998 a avut drept scop continuarea observaţiilor privind 
stratigrafia fortificaţiilor romane timpurii şi târzii de pe impunătorul promontoriu calcaros situat pe malul drept al 
Dunării, în zona do oud a ora:;iului ~âr:;iova. 

Lucrările s-au desfăşurat cu precădere şi în limita fondurilor, în secţiunea magistrală S2 orientată est
vest (în jumătatea ei vestică). Ca şi în cazul cercetărilor efectuate în anii anteriori, atât în S1 (nora-sud) cât şi în 
S2 am surprins imediat peste stânca „vie" (la -1,80-2,80 m) un strat de pământ galben cu numeroase materiale 
fragmentare de epocă romană timpurie (sec. 1-11) printre care: terra sigil/ata galică, sticlărie orientală şi italică, 
monede, fragmente de ţiglă şi cărămizi. Peste acest strat cu material aflat în poziţie secundară se află o masivă 
nivelare ~u lut galben-verzui ce conţine urme de construcţii de piatră şi cărămidă legată cu mortar sau cu 
pământ. ln anumite porţiuni am surprins nivele de locuire cu materiale din sec. 111, IV şi V (amfore cu depinti, cu 
coaste şi striuri, platouri ştampilate cu semne creştine, opaiţe, unelte de os şi metal, monede, sticlărie 
fragmentară). Această mare nivelare efectuată, credem, în a doua jumătate a sec. III p.Chr. corespunde etapei 
de funcţiune a cetăţii romane târzii din perioada Aurelian-Anastasius. Am surprins în câteva locuri relaţia dintre 
nivelele romano-bizantine (sec. V) şi fazele de locuire târzii cu material „Dridu" reprezentate de locuinţe de 
suprafaţă ~i bordeie. Nu am observat încă straturi sau nivele ce pot fi datate cu certitudine între secolele V-X. 

Dintre materialele aparţinând fazei de început a locuirii de pe „Cetate" remarcăm câteva fragmente de 
ceramică neolitică, Latene şi elenistică. 

Fondurile pentru săpătură s-au asigurat de către Universitatea „OVIDIUS" şi de către MINAC. S-a 
lucrat îndeosebi cu studenţii aflaţi în practică. 

64. HISTRIA, corn. Istria, jud. Constanţa; Responsabili ştiinţifici: Petre Alexandrescu, Alexandru 
Suceveanu, IAB 

I. SECTOR ZONA SACRA; Alexandru Avram, IAB, Konrad Zimmermann, Univesitatea din Rostock; 
Emilian Teleagă, IAB; Iulian Bârzescu, absolvent FIB. Finanţare: Universitatea din Rostok 

Campania din 1998 {3-27 august) şi-a propus următoarele obiective: a) atingerea primului nivel 
roman al insulei constituite în sec. I p.Chr. pe locul unde în epoca greacă se află zona sacră distrusă la 
mijlocul sec. I a.Chr.); b) continuarea degajării unui tronson din incinta romană târzie pe latura de est a cetăţii; 
c) continuarea săpăturii abandonate în 1974 în ceea ce se denumise la un moment dat „marea depresiune", 
interpretată recent drept „groapă sacră", situată la est de templul Afroditei; d) extinderea săpăturii spre sud, cu 
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atingerea nivelului din a două jum. a sec. VI p.Chr., în scopul de a cerceta modul în care se închide în această 
zonă insula tărzie. 

a) În partea de vest a insulei romane timpurii s-a descoperit un pavaj foarte bine conservat compus 
din dale de şist şi calcar, databil în sec. I p.Chr. Pavajul este străbătut de un canal de scurgere, acoperit cu 
plăci de mici dimensiuni, care avea menirea de a dirija apele de ploaie într-un puţ circl!lar. Lângă puţ s-a 
descoperit şi o amenajare rectangulară de blocuri dispuse vertical, probabil un impluuium. ln porţiunea săpată 
sub nivelul corespunzând dalajului, la vest de acesta, a putut fi definit un nivel anterior pus în evidenţă de 
existenţa unui cuptor parţial conservat. Un fragment de kantharos augusteic datează această fază marcată de 
mici amenajări ale spaţiului abandonat al zonei sacre la sfârşitul sec. I a.Chr. - începutul sec. I p Chr. Abia în 
sec. I p.Chr. zona începe să fie organizată urbanistică prin constituirea unei insula (3 faze: sec. I, cea mai mare 
parte a sec. 11, sfârşitul sec. li - prima jum. a sec. III p.Chr.), care a fost cercetată în anii precedenţi. 

b) După ce în 1997 am reuşit să degajăm o parte din parametrul interior şi din emplectonul zidului de 
incintă roman târziu (post-gotic), am constatat că la un moment dat incinta îşi schimbă traseul SE-NV, cotind 
cu cca. 30° spre nord. În acest punct incinta este mai bine conservată decât în restul segmentului degajat până 
acum. Cu cât continuă spre nord, zidul de incintă este din ce în ce mai distrus, ajugând să dispară, mai întâi 
orice urmă din elevaţie, apoi chiar şi resturile fundaţie, vizivibile rămânând însă nivelarea stăncii de şist pe 
traseul rezervat incintei şi urmele de mortar. 

c) Săpăturile executatea în foarte pronunţată albiere naturală a stâncii de şist de la est de templul 
Afroditei (,,marea depresiune") nu au putut fi duse la bun sfârşit, întrucât groapa s-a dovedit a fi foarte adâncă 
şi, la un moment dat, am atins nivelul pânzei freatice. De aici au fost recoltate, alături de un foarte bogat material 
ceramic, fragmente arhitectonice şi sculpturale. Atât consultarea profilului, cât şi analiza sumară a materialului, 
au arătat că avem a face cu o relativă stratificare. Observaţiile stratigrafice nu pot fi însă dezvoltate, atâta vreme 
cât zona este realmente inundată de apa freatică. Menţionăm doar că spre limita sa vestică, exact în dreptul 
templului Afroditei, stânca coboară foarte abrupt, cu pereţi aproape verticali, fără nici o urmă de intervenţie 
umană, în vreme ce spre est, în dreptul unui nou monument (bază ?) descoperit pe aliniamentul „căii sacre", 
panta este tot abruptă, însă aici stânca este pe alocuri netezită artificial, iar la un nivel de adâncime intermediar 
apare un fel de „platformă" sub forma unei amenajări de pietre, ceea ce ar putea indica o construcţie care să 
fie permis accesul spre groapă. Amintim, în sfârşit, că sub nivelul apei freatice am descoperit un aliniament de 
trei blocuri de calcar fasonate care fac parte precis dintr-un monument aparţinând zonei sacre, cu o semnificaţie 
foarte probabil culturală. În anii următori săpăturile nu vor putea continua decât în condiţiile în care vom putea 
avea la dispoziţie o pompă hidraulică, cu ajutorul căreia să dezgolim periodic groapa de apa freatică acumulată. 

d) Prin extinderea suprafeţei săpate cu 6 m spre sud am reuşit să dezvelim strada care delimitează 
aici insula amenajată în prima jum. a sec. VI p.Chr. În dărâmătura târzie am descoperit, alături de alte fragmente 
arhitectonice şi sculpturale, un foarte bine conservat relief anepigraf cu reprezentarea Cavalerului Trac (epoca 
antonină). Prin extinderea săpăturii în acest sector am epuizat sarcinile legate de cercetarea topografiei insulei 
târzii. Săpăturile urmează să se concentreze de acum înainte asupra monumentelor greceşti din dreptul „gropii 
sacre", de la sud de templul Afroditei şi de pe aliniamentul presupusei „căi sacre" (vezi raportul 1997). 

li. SECTORUL CENTRAL - BAZILICA EPISCOPALĂ; Alexandru Suceveanu, IAB; Octavian 
Bounegru, Fli; Adela Bâltâc, MNIR; Costin Băjenaru, MINAC. Fonduri: IAB, MINAC, Fli 

În campania din anul 1998 au fost epuizate ultimele casete (J-K, 11-13) destinate punerii în evidenţă 
a impozantei bazilici din sec. VI p. Chr., foarte probabil episcopale, cercetându-se practic atrium-ul acesteia 
precum şi strada de la vest. Această stradă, foarte probabil anterioară bazilicii (câtă vreme au orientări diferite, 
spaţiul dintre acestea fiind printr-o trasare de cioburi şi mortar), era flancată de un portic delimitat de stradă 
printr-o serie de pilaştri, din care s-au păstrat doar doi. Din acest portic se coboară în atrium prin trei porţi 
monumentale (prefigurare a trinavării naos-ului), ale căror praguri s-au păstrat integral. În centrul atrium-ului, al 
cărui nivel de calcare era reprezentat de două podele de lut (corespunzând celor două momente de existenţă 
ale acesteia: prima şi, respectiv, a doua jumătate a sec. VI p.Chr.), se află un spaţiu pavat cu dale de calcar, 
utilizat ca atare în ambele momente de vieţuire a bazilicii. Nici în primul şi cu atât mai puţin în al doilea moment, 
când va fi fost în întregime înconjurat de ziduri, acest spaţiu în al doilea moment, când va fi fost în întregime 
înconjurat de ziduri, acest spaţiu nu poate fi interpretat ca un portic clasic, descoperit. Tot atrium-ul (ca şi 
narthex-ul şi doar două încăperi din anexa din nord-estul bazilicii) continuă a fi locuit şi în al treilea moment 
(sfârşit sec. VI - început sec. VII), atunci când centrul bazilicii se afla în ruină. În sfârşit, şi în cele şase casete 
săpate în 1997-1998 a fost identificat ultimul nivel de viaţă de la Histria (până către jumătatea sec. VII p.Chr.), 
aflată în plin proces de ruralizare. Una din treptele prin care se urca din atrium în narthex conţine textul unei 
interesante inscripţii paleo-creştine. 

III. Sector X; Catrinei Domăneanţu, IAB, Diana Gherasimiuc, studentă, FIB 

S-au continuat cercetările în casetele U, V şi Z. În V şi, parţial, în U s-a demontat dărâmătura masivă 
de strotere, kalyptere şi chirpici arşi identificată în campaniile trecute. După înlăturarea acesteia, în V au apărut 
o temelie albiană (fundaţie construită din straturi alternative de lut curat şi pământ cu cenuşă) orientată V-E şi 
un pavaj din pietre de calcar cretos, iar în U o altă temelie orientată N-S. Datarea lor probabilă este în prima 

55 

https://biblioteca-digitala.ro



jumătate a sec. lla.Chr. În Z am efectuat un sondaj în stradă (a doua jumătate a ~ec. li a.Chr.) putându-se astfel 
identifica un nivel mai vechi, din prima jumătate a secolului. Lui îi corespunde un canal pavat cu dale de şist 
verde, cunoscut încă din săpătura Suzanei Dimitriu din 1968. 

65. HOTĂRANI, TURN, jud. Olt; Ioan Pascu, Muzeul Sighişoara 

Cercetările arheologice la turnul de la Hotărani, corn. Fărcaşele, jud. Olt, s-au desfăşurat în noiembrie 
1998, ca parte componentă a programului de restaurare a monumentului. Au fost efectuate 1 O secţiuni şi 

4 casete, conform planului general. 
Turnul este o construcţie de plan pătrat, cu patru nivele; primul nivel (gangul de acces) este acoperit 

cu o boltă plată, iar celelalte cu planşee din grinzi. Accesul din exterior se făcea la etajul I printr-o scară 
exterioară de lemn, astăzi dispărută. 

Iniţial, a făcut parte dintr-un ansamblu format din mănăstire (amplasată pe malul Tesluiului, cu o 
diferenţă de nivel de aprox. 1 O m) şi curte boierească, funcţiunea sa fiind triplă_: turn de poartă, turn clopotniţă, 
turn de supraveghere - fiind cel mai estic punct de observaţie din bazinul inferior al Oltului. 

Cercetările arheologice au condus la următoarele concluzii: 
- turnul actual este în întregime rezultatul unei refaceri care a folosit fundaţiile originale, deplasându

se însă spre est faţă de traseul acestora; fundaţiile sunt realizate din cărămidă înecată în mortar, iar lăţimea 
variază între 1,40-1,60 m. 

- turnul a fost încadrat într-un zid de incintă, ale cărui urme au fost identificate atât spre nord cât şi 
spre sud; relaţia constructivă dintre turn şi incintă a fost din păcate distrusă de o centură de beton. 

- pe latura de nord a turnului a fost identificată o încăpere cu suprafaţa de 12 mp, care a funcţionat 
probabil ca o cameră de gardă. 

În ceea ce priveşte cronologia, săpătura nu ne-a oferit argumente pentru datarea precisă a etapelor de 
construcţie; presupunem însă că turnul a fost edificat în aceeaşi perioadă cu mănăstirea şi curtea boierească, 
spre sfârşitul secolului al XVI-iea sau începutul veacului următor. 

66. IAŞI, BISERICA MĂNĂSTIRII GOLIA jud. l~i; Elena Gherman, Cătălin Hriban, Muzeul de 
Istorie al Moldovei, laşi 

Cercetarea arheologică de la biserica mănăstirii Golia a fost prilejuită de începerea lucrărilor de 
restaurare a complexului mănâstiresc. 

În atenţia restauratorilor se află, în primă fază, doar biserica, sens în care s-au efectuat un număr de 
yd.:ie .:iec1iu11i, di.:iţ.,u.:ii:: pi:: latu1d 1.fo 11u1LI d IJitHjlicii, în Llreµlul dlldrului 9; µe ldturd Lle ve1:;1. Ace8le 1:;ec1iuni ne
au permis să facem o serie de precizări legate de structura fundaţiei bisericii ridicate de Vasile Lupu şi de fiul 
său, Ştefăniţă, terminată în 1660. De asemenea, au fost identificate şi fundaţiile bisericii construite în secolul al 
XVI-iea de către logofătul Ioan Golâi (biserica era terminată în anul 1564). Descoperirea fundaţiei altarului 
bisericii anterioare, în secţiunea S.03, conduce la concluzia că biserica actuală a fost construită pe acelaşi 
amplasament, având doar o nesemnificativă deviaţie spre vest. Această afirmaţie o argumentăm şi cu 
descoperirea unor morminte aparţinând primei biserici, putând fi identificate după inventarul monetar (toate 
înhumările aveau monede emise de către regele Matias Corvin al Ungariei). 

Revelaţia acestei prime faze a cercetării arheologice de la biserica mănăstirii Golia constituie, însă, 
descoperirea făcută în secţiunea S.04; este vorba de fundaţiile unei construcţii care, după conformaţie, ne 
îndreptăţeşte să credem că reprezintă urmele unei abside de la o biserică mai veche decât cele două cunoscute 
până acum. 

Cercetările ulterioare vor putea stabili dacă fundaţiile descoperite aparţin unei biserici, fapt care ar 
putea fi în concordanţă cu informaţiile transmise de tradiţia orală şi cu descoperirea, în anii '70, a unei pietre 
funerare care a fost datată în anul 1515. 

67. IEDERA, jud. Dâmboviţa; Mihai Diaconescu, Universitatea „Valahia"; Petru Diaconescu CMN 
,,Curtea Domnească", Târgovişte. 

Au fost continuate cercetările terasei a li-a din staţiunea geto-dacă de la Iedera, punctul „Cetăţuia", 
adâncindAu-se secţiunile VIII-XII. 

ln S.VIII s-a identificat o masivă grupare de chirpic, groasă de aproximativ 0,30 m, ce poate proveni 
de la un A cuptor dărâmat. Menţionăm, că la aproximativ 3 m spre E, a fost descoperită în anul 1996 o vatră. 

ln S.IX s-a pus în evidenţă o locuinţă de formă patrulateră (3,50 x 2,50 m); s-au recuperat fragmente 
ceramice lucrate cu mâna, chirpic, un obiect de fier de la construcţie. S.X este posibil să fi surprins o altă 
locuinţă, având în vedere cantitatea de chirpic cu urme de pari şi mai multe pietre. S-au recuperat fragmente 
ceramice lucrate la roată, Adin pastă fină, cenuşie şi cărămizie. Atrage atenţia şi un fragment ceramic lucrat cu 
mâna, care a fost găurit. ln S.XI a fost semnalată o grupare de pietre, pe toată lăţimea secţiunii care puteau 
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proveni de la lucrări de nivelare sau amenajere, mai ales că în toată secţiunea era răspândit chirpic. S. XII a fost 
trasată şi adâncită datorită prezenţei chirpicului în ambele taluzuri ale S.VII (1996). S-a conturat astfel o locuinţă, 
dezvelită incomplet, de formă patrulateră, cu mult chirpic şi pietre; s-au conservat chiar segmente din pereţi. S-au 
mai recuperat un piron, fragmente ceramice lucrate cu mâna, provenind de la vase de provizii, cu decor în relief, 
fragmente ceramice lucrate la roată, din pastă fină, cenuşie şi cărbune 

68. IENISALA, jud. Tulcea; Sergiu losipescu, MMN; Raluca losipescu, CPPCN 

Cetatea lenisala este singura fortificaţie medievală păstrată în elevaţie de pe litoralul românesc actual, 
situată pe vârful unui rest montan hercinic, ce domină intrarea iezerului Babadagului din laguna Razelmului şi 
deci din Marea Neagră. Împreună cu cetatea Chiliei, lenisala a făcut parte din sistemul defensiv al Ţării 
Româneşti în vremea domniei lui Mircea cel Bătrân fiind expres atestată documentar în stăpânirea marelui 
voievod ( 1386-1418). 

Săpăturile arheologice din anul 1998, continuând campaniile anterioare, au descoperit în casetele 
practicate o parte de primă importanţă din centura exterioară de fortificaţii a castelului şi anume un fragment din 
curtina estică-dinspre laguna Razelmului-precum şi două turnuri cu curtinele adiacente spre N-E. Turnurile, care 
reiau la scară planurile turnurilor simetrice ale castelului, ca şi curtinele, se mai păstrează în câteva asize de 
piatră fasonată şi emplecton, cu temeliile aşezate pe stânca dealului, eventual pe mici platforme puţin adâncite 
în rocă. 

Alături de resturile tunurilor şi curtinelor au apărut, la interior, în Zwinger-ul creat între zidurile castelului 
şi a doua incintă, urmele unor locuinţe, puternic distruse, cu un material arheologic format cu precădere din 
ceramică şi feronerie. 

Deopotrivă cu săpăturile de la incinta exterioară s-au continuat cercetările din interiorul castelului unde 
a fost scoasă la iveală una dintre locuinţele garnizoanei. Cu temeliile din piatră şi elevaţia probabil din spolii 
antice, lemn, chirpici şi piatră, această locuinţă era adosată curtinei castelului. Un foarte bogat material 
arheologic compus din monede, ceramică, piese de armament, îndeosebi vârfuri de săgeţi, feronerie menajeră 
ilustrază viaţa de zi cu zi a apărătorilor cetăţii. 

O menţiune specială se impune a fi făcută descoperirii, cu prilejul sistematizării verticale a zonei 
castelului cu locuinţe ale garnizoanei, a unei ghiulele din piatră aflată în situ în stratul de cenuşă depus pe 
podeaua uneia dintre aceste locuinţe. Este sugestiva mărturie a momentului asediului final al castelului odată 
cu marea ofensivă otomană din anii 1419-1420. 

Cercetările din anul 1998 au contribuit la cunoaşterea parametrilor fortificaţiei medievale şi la 
reconstituirea vieţii garnizoanei, a evenimentelor militare ce marchează luptele pentru apărarea Dobrogei 
româneşti în faţa expansiunii otomane 

69. IERNUT - SF. GHEORGHE, ,.Pe Şes■ , jud. Mure9; Călin Cosma, IAIA; Aurel Rustoiu, Institutul 
de Tracologie, filiala Cluj-Napoca 

Campania din anul 1998 a vizat delimitarea părţii nordice a sitului. A fost săpată o singură suprafaţă 
având dimensiunile de 8 x 5 m. A fost orientată nord-sud, paralelă cu Mureşul. A fost dispusă, pe marginea 
terasei Mureşului în prelungirea suprafeţei din anul 1997. 

Investigaţia a evidenţiat toate cele patru nivele de locuire din situl de la Iernut/Sf. Gheorghe surprinse 
în anii trecuţi, şi deci faptul că acestea se întind încă mult în partea de nord a terasei respective. Trebuie 
remarcat însă faptul că grosimea straturilor de cultură este mult mai subţire în comparaţie cu zona centrală a 
sitului, fenomen care dovedeşte că ne aflăm totuşi într-o zonă periferică a sitului. 

În nivelul de cultură (secolele XII-XIV, -0, 1~,30 m) a fost descoperită numai ceramică şi oase de 
animale. Fragmentele ceramice au o culoare roşie şi cenuşie fiind lucrate la roata rapidă, dintr-o pastă de bună 
calitate. Deşi extrem de fragmentar, în comparaţie cu cel descoperit în anii trecuţi, se poate totuşi face observaţia 
că materialul ceramic este reprezentat de oale şi străchini, cu pereţii subţiri şi cu diferite profilaturi de buză. Ca şi 
în anii trecuţi, o categorie aparte o constituie ceramica cenuşie atribuită oaspeţilor. 

Mult mai bine reprezentat în stratigrafia verticală (0,3~,60 m) dar şi în cea orizontală, este nivelul de 
cultură încadrat în secolele VIII-IX. În partea nordică a suprafeţei a fost descoperită jumătatea unei locuinţe care din 
motive obiective nu a putut fi dezvelită în întregime. Conturul ei a apărut la -0,55 m şi s-a adâncit până la -1, 15 m 
percutând nivelul secolelor V-VI şi 11-111, intrând în lutul steril cu 5 cm. Cu toate că a fost dezvelită numai pe 
jumătate, se poate aprecia că a avut o formă patrulateră, cele două laturi surprinse având: cea de E 2,90 m şi 
cea de S de 2, 70 m. În colţul S-E, singurul surprins de altfel, a fost descoperit un cuptor din pietre legate cu 
lut distrus având diametrul maxim de 0,60 m. Nu au fost sesizate urme de pari în interiorul construcţiei. 

ln umplutura locuinţei, precum şi în nivelul adiacent, a fost descoperită numai cerami~ă şi oase de 
animale. ln proporţie de 80% este lucrată la roată cu turaţie rapidă şi la o roată cu turaţie lentă. ln pastă, ca şi 
ingredinţei, conţine nisip cu bobul mic şi de o culoare brun-negricioasă sau brun roşcată. Oalele borcan, cu 
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diferite profilaturi ale buzei, sunt ornamentate în special sub buză şi pe umeri, cu striuri paralele sau în val, 
acestea formând benzi pe corpul vasului. , 

Ceramica lucrată cu mâna a fost confecţionată dintr-o pastă de proastă calitate, care conţine mult nisip 
cu bobul mare. Arderea este neuniformă şi incompletă, pereţii fiind foarte friabili. Forma de vas este oala
borcan, cu umerii prelinşi şi buza puţin răsfrântă în afară. 

Nivelul secolelor V-VI (0,60-0,80) este documentat prin descoperirea unui material ceramic extrem de 
fragmentar. Acesta aparţine unor oale-borcan. Sunt lucrate la roată rapidă şi de o culoare cenuşie (ceramică 
cenuşie zgrunţuroasă), precum şi brun-cărămizie, aceasta din urmă având pereţii mai groşi. Ceramica lucrată 
cu mâna (10% din totalul fragmentelor ceramice) a fost lucrată dintr-o pastă care foloseşte ca şi ingredient mult 
nisip cu bobul mare, pereţii vaselor după ardere fiind extrem de friabili. Forma de vas este oala-borcan extrem 
de puţin evoluată. 

Secolelor li-III le corespunde nivelul surprins între 0,80-1, 1 Om, cu ceramică daco-romană, cu analogii 
în siturile din Transilvania încadrate în perioada respectivă. 

În comparaţie cu anii trecuţi nu au fost descoperite materiale încadrate în secolele 111-11 a.Chr. 

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

Săpăturile din anul 1998 de la llişua au urmărit, în paralel, mai multe obiective: aşezarea civilă, 
dezvelirea celui de-al treilea edificiu thermal şi sondarea unei zone din dreapta râului llişua unde, în secolul 
trecut, au fost semnalate mai multe monumente funerare. 

În aşezarea civilă au fost trasate, pe unul din laturile libere de vegetaţie, un număr de patru secţiuni 
dispuse de o parte şi de alta a drumului median care străbate aşezarea pe direcţia V-E. Ele au confirmat 
constatările din campania anterioară privind etapele şi tipurile de construcţii ridicate. Primul nivel de locuire, 
sesizat sub forma unui strat de lut cenuşiu-negricios, suprapune nivelul de pietriş steril situat la 1-1,20 m 
adâncime. Sărac în materiale arheologice acesta conservă amprentele pereţilor unor construcţii din lemn 
dezafectate. Urmează un strat de lut galben de nivelare după care s-au ridicat construcţiile din cea de-a doua 
fază de locuire. Aceasta cuprinde atât edificii ridicate din lemn, ale căror amprente apar sub forma unui strat 
de pământ vitrifiat, urmare a unui incendiu violent, cât şi a unor construcţii cu fundaţii din piatră care n-au putut 
fi urmărite în întregime. Acestui nivel îi aparţine şi o fântână cu un diametru de 1,50 m care n-a putut fi golită 
din cauza apei freatice decât până la 2,50 m. 

Materialul arheologic este bogat şi variat, cuprinzând ceramică romană provincială, terra sigil/ata, 
sticlărie, râşniţe, monede, fibule, materiale de construcţie, unelte. 

Lucrărilo do po toraaa undo aunt aituato thcmclo au vizai dcgajaroa edificiului thormal aitual la voal do 
clădirea dezvelită în 1997. Pentru aceasta au fost deschise două suprafeţe de câte 24 x 5 m care au traversat 
încăperile pe direcţia SV-NE. Au fost înregistrate sistemul constructiv şi amenajările interne ale încăperilor 
dezvelite, precum şi recompartimentările şi refacerile pe care clădirea le-a cunoscut. Ele sunt de natură să 
nuanţeze şi să completeze datele oferite de K. Torma, care a făcut cecetări în acest edificiu. Cele mai 
numeroase piese arheologice au fost recoltate din canalul care trecea pe sub podeaua încăperii E de unde 
provin mai multe monede, mărgele, un cercel din aur şi alte piese mărunte. 

La sud-est de edificiul cercetat în anul 1997 au fost degajate două suprafeţe în vederea întregirii 
planului unui edificiu situat în imediata vecinătate a acestei therme. Clădirea avea zidurile din piatră măruntă 
neprinse ca mortar, cu o fundaţie superficială, în cea mai mare parte demantelate. Au fost dezvelite un număr 
de patru încăperi, fără a se reuşi stabilirea planului şi a funcţionalităţii clădirii. 

Investigaţiile cu caracter informativ de pe prima terasă de pe malul drept al râului n-au dat deocamdată 
nici un rezultat pozitiv. Pe terasa mediană au fost secţionate, în schimb, laturile unei construcţii rectangulare, 
pe care T orma o aprecia drept o specula. Urmează ca cercetările următoare să-i precizeze caracterul şi 
corn parti m entarea. 

71. ISACCEA- SUHAT, jud. Tulcea 

I. Studiul arheoozologic al resturilor faunistice descoperite la lsaccea-Suhat; Adrian Bălăşescu, 
MNIR-CNCP 

Materialul provine din săpăturile efectuate în anii 1997-1998. El este atribuit pe baza vestigiilor 
arheologice - culturii Boian, faza Giuleşti, şi a fost prelevat în cea mai mare parte din complexe arheologice 
(gropi şi locuinţe), de aici şi importanţa pe care o are acest lot faunistic. S-au identificat resturi faunistice 
aparţinând unor diferite clase de animale: nevertebrate (scoici şi melci), vertebrate (peşti, reptile, păsări, 
mamifere). Resturile de peşte sunt cele mai numeroase, fiind urmate de cele de mamifere şi reptile (broşate 
ţestoase). 
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Analiza resturilor de mamifere (889). din care s-au determinat 698 (78,51 %) a dus la identificarea a 
5 specii domestice: Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Sus domesticus, Canis Familiars şi a 1 O specii 
sălbatice: Bos primigenius, Cervus elaphus, Capreo/us capreo/us, Sus scrofa afilia, Vulpes vulpes, me/es 
me/es, Martes sp., Lutra lutra, Castor fiber şi Lepus europaeus. 

În cadrul faunei de mamifere descoperite la lsaccea-Suhat, creşterea animalelor reprezintă o activitate 
de bază, comunitatea de aici exploatând cel mai mult bovinele. Faţă de alte situri neolitice, în care ovicaprinele 
şi suinele îşi dispută locul secund, la Isaccea resturile de câine le depăşesc pe acestea, indicând o posibilă 
strategie alimentară, pe care în stadiul actual al cercetării nu o putem evidenţia. 

Vânătoarea pare să joace un rol important în viaţa comunităţii, resturile de mamifere sălbatice atingând 
procente ridicate (28, 16%), situaţie care nu se întâlneşte în alte situri Boian care au fost studiate din punct de 
vedere arheoozoologic (Bogata, Ciulniţa, Vlădiceasca, Vărăşti, Căscioarele). 

li. Studiul preliminar al materialului arheoihtiologic din nivelele Boian-Giulei,ti de la Isaccea, 
Campaniile 1997-1998); Valentin Radu, MNIR-CNCP 

Acest studiu preliminar este primul realizat pentru materialul arheoihtiologic din nivele culturii Boian
Giuleşti de la Isaccea. 

Datorită metodei de prelevare (selectivă a oaselor mari) dimensiunile oaselor studiate sunt mari, 
depăşind 1 O cm diametru. Utilizarea unei metode de prelevare adecvată ce necesită obligatoriu prelevarea 
eşantionată a unui volum de sediment şi apoi sitarea ei, ar reuşi şi evidenţierea oaselor mici aparţinând speciilor 
mici sau indivizilor de talie mică. 

S-au identificat un număr de 1443 fragmente osoase de peşte prelevate din 24 complexe. Ele aparţin 
taxonilor: Huso huso (morun), Acipenser stellatus (păstrugă), Esox lucius (ştiucă), Abramis brama (plătică), 
Cyprinus carpio (crap), Silurus glanis (somn), Sander /ucioperca (şalău). 

Dimensiunile aproximative în urma reconstituirii dimensiunilor sunt mari şi foarte mari (până la 
150-200 kg pentru somn şi între 2 şi 11 kg pentru crap). 

Având în vedere numărul mare al oaselor de peşte ca şi dimensiunile mari reconstituite putem afirma, 
încă în acest stadiu al cercetărilor, că pescuitul deţinea un rol important în cadrul economiei comunităţii Boian
Giuleşti din aşezarea de la Isaccea. Totuşi, deocamdată, nu putem avansa concluzii în ceea ce private 
totalitatea speciilor pescuite sau aportul cantităţii de proteină în raport cu celelalte surse alimentare. 

@ În anul 1998 au continuat cercetările arheoihtiologice în aşezarea de la lsaccea-Suhat. 
S-au identificat un număr de 1155 resturi osoase provenind din 17 complexe. Pe lângă speciile 

determinate încă din 1997, morun (Huso huso), ştiucă (Exos lucius), plătică (Abramis brama), crap (Cyprinus 
carpio}, somn (Silurus glanis}, şalău (Sander lucioperca}, s-au mai adăugat şi linul (Tinca finea) şi cyprinidele 
IND (prin prezenţa vertebrelor mici de 3-4 mm aparţinând altor specii decât plăticii, crapului sau linului). 

Materialul este asemănător cu cel din anul trec"ut în ceea ce priveşte starea de conservare. Diferenţe 
apar numai în privinţa numărului de oase indeterminate (coaste, radii înotătoare, fragmente indeterminabile) care 
este foarte mare; 700. Acest fapt se datorează modului mai atent de colectare. 

Materialul din acest an nu aduce modificări importante în privinţa rolului pescuitului şi consumului de 
peşte. 

Se observă că o prelevare mai atentă a schimbat oarecum raportul oase determinate/indeterminate şi 
de asemenea a adăugat noi specii la lista generală (linul şi cyprinidele). 

În privinţa dimensiunilor nu apar modificări importante. Dimensiunile mari şi foarte mari sunt 
preponderente pentru majoritatea speciilor: sturioni, crap, somn, şalău şi plătică. 

72. îNSURĂŢEI, jud. Brăila 

I. POPINA I: 9.'8zare, cult. Gumelniţa; Stănică Pandrea, Muzeul Brăilei; Marian Neagu, Muzeul Dunării 
de Jos, Călăraşi 

Şantierul arheologic de la Însurăţei se află pe un martor de eroziune, situat în lunca Călmăţuiului, la 
cca. 6 km. N de orăşelul Însurăţei. Popina I este tăiată de un şanţ larg, pe care nu îl considerăm a fi o viroagă 
naturală. 

În campaniile 1995-1997 am identificat 5 locuinţe de suprafaţă şi mai multe gropi, toate aparţinând 
culturii Gumelniţa - faza A2, dintre care se remarcă prin dimensiuni Loc. 4. 

În 1998 ne-am propus două obiective: a) să epuizăm săpătura pe întreaga suprafaţă ocupată de 
Loc. 4; b) să sondăm şanţul care taie Popina I. 

Rezultatele obţinute sunt următoarele: a) sondajul din zona şanţului ce taie Popina I nu a oferit informaţii 
concludente, datorită adâncimii relativ mică la care ne-am oprit cu săpătura; b) în zona Loc. 4 am obţinut 
informaţii interesante referitoare la sistemul de construcţie al locuinţelor şi la modul de formare al aşezării. 
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Loc. 4. 
O parte din această locuinţă a fost săpătă în campania 1996, când am descoperit un perete portant 

care avea şanţ de fundaţie. Am cercetat <<camera>> de la S de peretele portant, care s-a dovedit a fi un spaţiu 
de depozitare, cu multe gropi în care am descoperit fragmente ceramice mari, provenind de la chiupuri, 
decorate cu barbotină. 

În 1998 am cercetat partea de la N de peretele portant. Această zonă s-a dovedit a fi spaţiul locuibil, 
caracterizat de existenţa unei podine din lut şi pleavă, gros de cca. 3 cm şi finisată grijuliu. Spaţiul locuibil era 
împărţit în 2 camere, separate de un şir de trei stâlpi din lemn acoperiţi cu lut. 

Inventarul descoperit la nivelul podului era format doar din fragmente ceramice şi fragmente de unelte. 
Sărăcia inventarului şi starea sa fragmentară sunt indicii ale părăsirii locuinţei înainte de prăbuşirea pereţilor 
acesteia. Materialele descoperite între pereţii prăbuşiţi ai Loc. 4 şi pe podina ei se încadrează în faza A2 a cult. 
Gumelniţa. 

După ce am demolat podina de lut a Loc. 4 am observat următoarele situaţie: 
a) sub podină se afla un strat de nivelare, gros de 10-12 cm, format din resturi de pereţi prăbuşiţi 

(incendiaţi şi neincendiaţi), pigmenţi de vatră, pigmenţi de lemn ars, mici fragmente ceramice rurale şi 
degradate; 

b) sub acest strat de nivelare am descoperit o masă compactă de resturi de pereţi prăbuşiţi între care 
se afla o mare cantitate de fragmente ceramice Gumelniţa A2, oase de animale, unelte sparte şi două figurine 
antropomorfe (o figurină prismatică din os şi bustul unei figurine din lut); această masă de resturi de pereţi 
prăbuşiţi aparţin unei alte locuinţe de suprafaţă - notată Loc. 6, iar cantitatea mare de oase şi fragmente 
ceramice arată că, o vreme, locul ocupat de Loc. 6 a fost un spaţiu de depozitare a resturilor menajere. 

Situaţia arheologică identificată sub podeaua Loc. 4 ne arată că, anterior acesteia, a existat o altă 
locuinţă - Loc. 6. După prăbuşirea pereţilor Loc. 6, zona ocupată de acesta a fost utilizată ca loc de depozitare 
a resturilor menajere. La sfârşitul perioadei de utilizare ca zonă menajeră intervine o operaţie de nivelare, ce are 
ca rezultat apariţia unui strat gros de 10-12 cm, foarte sărac ca inventar. Peste acest strat de nivelare este 
construită podeaua din lut şi pleavă a Loc. 4. 

Din punct de vedere al stratigrafiei aşezării, putem spune că, până în prezent am descoperit două 
nivele de locuire, identificate prin două nivele succesive de locuinţe de suprafaţă, ambele aparţinând fazei 
Gumelniţa A2. 

li. TERASĂ: a,ezare getică, sec. !V-III a. Chr.; 8'ezare din ewl mediu timpuriu; Valeriu Sârbu, Mirela 
Radu Muzeul Brăilei 

Săpăturile s-au desfăşurat pe terasa stângă a râului Călmăţui, la nord-vest de ferma ,1Rubla", unde, 
prin cercetări de suprafaţă s-au recoltat materiale getice şi din evul mediu timpuriu (Dridu) .lntrucât nu se 
adunase recolta, am fost nevoiţi să cercetăm doar periferia sitului. 

S-au efectuat 8 secţiuni (S1-S8), însumând 120 m2 , în care s-au identificat 12 complexe: 6 gropi din 
sec. IV-III a.Chr. şi 5 gropi şi un cuptor din evul mediu timpuriu (sec. IX-X p.Chr.). 

Epoca Latene 
Din cele 6 gropi, 4 erau cilindrince şi 2 ovale, fără amenajări deosebite, cu extrem de puţine materiale 

arheologice. Astfel, doar în doua gropi s-au găsit fragmente de amfore elenistice, iar în alta oase mari de 
mamifere. 

Din strat s-au recuperat puţine fragmente de borcane getice, modelate cu mâna, ornamentate cu brâuri 
în relief, şi de amfore elenistice, între care unul cu ştampilă englifică din Heracleea Pontică. Pe baza inventarului 
recuperat, foarte sărac, locuirea poate fi datată, doar pe larg, în sec. IV-III a.Chr. 

Ewl mediu timpuriu (sec. IX-X) 
Din această epocă s-au identificat 5 gropi şi un cuptor. Gropile, toate de formă cilindrică, fără 

amenajări speciale; doar în două din ele s-au găsit câteva fragmente de borcane de „tip Dridu". 
• Cuptorul, de formă ovală (D = 0,70 x 0,61 m), cu înalţimea de 0,52 m, avea vatra şi pereţii interni arşi. 
ln interiorul lui s-au găsit câteva fragmente de borcane de „tip Dridu". 

Inventarul arheologic cuprinde exclusiv fragmente de borcane de „tip Dridu", din cele două categorii 
specifice: a) borcane din argilă nisipoasă, modelate cu roata, arse oxidant, cu decor incizat, motivele constând 
din striuri, linii şi benzi ondulate şi „franjuri" şi b) borcane din argilă omogenă, fină, modelate cu roata, arse 
inoxidant, de culoare cenuşie, ornamentate prin lustruire, cu linii verticale sau oblice, în reţea. 

, 73. JUPA - TIBISCUM, jud. Caraf Severin; Doina Benea, Universitatea de Vest, responsabil 
ştiinţific 

I. TIBISCUM (ZĂGUJENI); Doina Benea, Călin Timoc, M. Cranguş, Mirela Cocaţi, Dorin Secuia, 
Simona Regep, Universitatea de Vest Timişoara 

Cercetările arheologice întreprinse în anul 1998 la Tibiscum au vizat efectuarea unor săpături în zona 
aflată la nord de castru pentru identificarea unor eventuale urme de locuire. 
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Aproximativ la o leuga nord de castru (respectiv 550 m de zidul de incintă de nord al castrului mare) au 
fost observate pe teren, urmele unei aşezări orietate pe direcţia nord-sud, care se întinde pe o distanţă de circa 
350 m. Într-o zonă lipsită de culturi agricole au fost trasate mai multe casete şi o secţiune de 20 x 1,50 m 
pentru a putea observa caracterul locuirii. Din păcate, în cursul cercetărilor întreprinse a fost depistat traseul 
unei conducte de gaz care a îngreunat mult lucrările de cercetare. S-a constatat existenţa a două nivele de 
locuire: primul la cca. O, 75-0,95 m marcat prin urme slabe de lemn fără a putea reconstitui traseul vreunei 
construcţii, iar al doilea de la adâncimea de 0,50-0, 70 m marchează prezenţa unor fundaţii din piatră aparţinând 
unor construcţii acoperite cu ţigle romane. Ţiglele şi olanele descoperite sunt friabile de o calitate mai slabă. 

În acest din urmă nivel de locuire s-au descoperit urme de lemn ars, iar ceramica, doar în forma 
fragmentară este de culoare roşie (urcioare), chiar şi fragmente mici de amfore. Între M. 4-5 ai casetei A a 
apărut un fund de vas de culo~re cenuşie lucrat la roată având o mică braţară de bronz cu capetele răsucite 
alături câţiva carbuni din lemn. Intre alte materiale arheologice sunt de menţionat o cheie din bronz, o mărgea 
plată cu profil hexagonal, de ametist. 

Cercetările arheologice întreprinse în acest an au avut doar un caracter de sondaj, ceea ce nu ne 
permite, în acest moment, să afirmăm mai mult decât ca această aşezare, se pare că este în strânsa legătura 
cu urmele unor amenajări de proporţii constatate la circa 150 m spre est lângă un braţ mort al râului Timiş. 
Totodată materialul arheologic descoperit nu ne of era posibilitatea de a face observaţii în legătură cu datarea 
acestei aşezării. 

li. TIBISCUM-MUNICIPIU (s. laz, com. Obreja); Adrian Ardeţ, M. Caransebeş; Lucia Carmen Ardeţ, 
Liceul „Traian Dada" Caransebeş; elevi de la Cercul de Arheologice „Constantin Daicoviciu" - ai Liceului 
,,Traian Dada" 

În vederea cunoaşterii ansamblului arhitectonic din zona unde drumul roman (Decumanus Maximus) 
traversează oraşul, a fost trasată o secţiune E-V în lungime de 36 de metrii, cu o lăţime de 1,50 m fiind împărţită 
în 18 carouri dispuse la 2 m. 

În carourile 1-9 s-a mers până la adâncimea de 1-1,20 miar în carourile 10-18, până la adâncimea 
de 2,30 m. 

Au fost scoase la suprafaţă fundaţiile unei clădiri (Clădirea C) construite din piatră de râu cu mortar 
Jcarourile 10-15) în grosime de O, 75 m şi frontonul unei clădiri cu fundaţia din lespezi de calcar (carourile 3-8). 
ln caroul 1 a mai fost dezvelită şi o altă fundaţie ce aparţin altei clădiri, ce are o grosime de O, 75 m şi dispuse 
de-a latul secţiunii. 

Săpăturile arheologice din această campanie s-au concentrat în special la nivelele din interiorul clădirii, 
unde au fost surprinse cinci nivele distincte, în exteriorul acesteia, în carourile 15-18 s-a dezvelit o parte din 
drumul aflat între clădirea B şi Clădirea C cu trei nivele de refacere. 

NIVELUL I: 
A fost surprins în carourile 10-12 şi 16-19 constând dintr-o peliculă de O, 12 m de lut bine tasat, 

conţinând fragmente foarte mici de cărămidă, nisip şi argilă. Acest strat este aşezat peste nivelul de arsură şi 
cenuşă de cca. 2-3 cm, sub care se află un strat de pietriş aluvionar de 6-8 cm care suprapune pământul viu, 
cenuşiu şi foarte afânat. Pelicula descrisă mai sus reprezintă podeaua primului nivel, acoperită la rândul ei de 
un strat de umplutură cenuşiu închis, care conţine pietricele şi foarte multă arsură, cu o grosime de cca. 15 cm. 

Peste acest strat se află o peliculă de cca 15 cm de pietriş afânat, care conţine nisip şi pietre mai mari, 
acoperit la rândul său de un strat de umplutură cenuşiu închis, care conţine pietricele şi foarte multă arsură, cu 
o grosime de cca. 15 cm. 

Peste acest strat se află o peliculă de cca. 15 cm de pietriş afânat, care cor~Jine nisip şi pietre mai 
mari, acoperit la rândul său de un strat de cca. 18 cm de pământ cu foarte mult nisip. ln caroul 11, în dreptul 
zidului Z 13 s-a format o peliculă brun-gălbuie de lut nisipos, în urma realizării şanţului de construcţie al acestui 
zid. 

NIVELUL li: 
Acest nivel se compune dintr-un strat de lut cenuşiu-gălbui-brun de 8-1 O cm care acoperă un strat de 

dărămătură de cca. 5 cm roşietic-brun, bine afânat, în care sunt prezente foarte multe fragmente de chirpic şi 
zidărie. Acest strat se găseşte pe toată suprafaţa secţiunii, fiind prezent la o adâncime de 1,25-1,50 m. 

NIVELUL III: 
Nivelul acesta se compune dintr-un strat de lut gălbui de cca. 15-17 cm ce se află numai în interiorul 

clădirii. Acesta conţine lut, arsură şi fragmente foarte mici de cărămidă fiind situat la nivelul fundaţiilor clădirii C. 
NIVELUL IV: 
Se caracterizează prin existenţa unei pelicule de cca. 12 cm de arsura şi cenuşă ce este acoperită de 

un strat de cca. 10-15 cm de dărămătură, unde constatăm prezenţa chirpiciului şi a pământului roşietic. Peste 
acesta se află o peliculă de pământ brun-cărămizie foarte bine tasată. 

NIVELUL V: 
Ultimul nivel se compune dintr-un strat brun-negricios bine tasat, în grosime de 20-30 cm în care sunt 

prezente fragmente de dărămătură, pietre şi cărămizi. Pe acest nivel în carourile 1-10 au fost descoperite cele 
11 fragmente de calcar dispuse paralel cu zidul, ce provin de la o construcţie realizată mai târziu işi care 
aparţine, de fapt, ultimei faze. 
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În exteriorul Clădirii C, în carourile 15-18,între zidul lateral al Clădirii B şi cel al Clădirii C constatăm 
o succesiune de trei nivele de pietriş, nisip şi piatră ce presupune existenţa unui drum. Între cele două 
construcţii este o distanţă de 7 m. 

Din punct de vedere cronologic, cele cinci nivele pot fi racordate la stratigrafia mai veche cercetată în 
interiorul Clădirii B, aşa încât primul nivel este datat la începutul secolului li p.Chr., când avem de-a face cu 
existenţa construcţiilor din chirpic. Cel de-al doilea nivel reprezintă şi momentul când sunt refăcute construcţiile 
şi când acestea sunt ridicate în piatră, moment ce poate fi datat la mijlocul secolului al II-iea p.Chr. Nivelul al 
III-iea reprezintă o refacere a podelei şi poate a zidăriei, fiind urmată de refacerea din nivelul al IV-iea datată la 
mijlocul secolului al III-iea p.Chr. Ultimul nivel se caracterizează prin existenţa celor 11 lespezi de calcar care 
au fost refolosite pentru o altă construcţie ce avea pereţii din bârne. Suntem într-un moment când vechile 
construclii din piatră nu mai sunt folosite şi se ridică alte construcţii mai uşor de realizat şi întreţinut. 

ln urma cercetărilor arheologice efectuate în această campanie, au fost descoperite foarte multe 
fragmente ceramice, obiecte din bronz şi fier dar şi numeroase monede, printre care se numără un antoninian 
din bronz de la Gallienus dar şi alte monede provenite de la Traian, Hadrian sau Filip Arabul. 

74. LAPOS - POIANA ROMAN, jud. Prahova; Marin Cârciumaru, Mircea Anghelinu, Univ. 
„Valahia" Târgovişte; Roxana Dobrescu, IAB; Ovidiu Cârstina, CNMCD Târgovişte; studenţii Facultăţii de 
Istorie Arheologie şi Istorie - Geografie de la Universitatea „Valahia" din Târgovişte 

În luna iulie 1998 au fost continuate cercetările (reluate în 1993) în aşezarea atelier atribuită 
paleoliticului superior târziu de la Lapoş - Poiana Roman. 

Lucrările s-au concentrat în sectorul D (nord-estic) al poienii unde, începând din 1993, au fost 
explorate parţial resturile mai multor ateliere de cioplire, ,,in situ", aparţinând nivelului I, precum şi în partea de 
sud-vest a poienii, mai exact, la liziera pădurii şi imediat în dreapta drumului ce duce la Valea Unghiului. 

Obiectivele campaniei 1998 au fost: decaparea exhaustivă a complexelor de cioplire din zona 
adiacentă S XVII/S XVlll/1997, în vederea precizării caracteristicilor tipo-tehnologice; prelevarea de noi 
eşantioane pentru analizele pluridisciplinare complexe; obţinera de eventuale date stratigrafice suplimentare 
privind etapele ocupării sitului. 

Au fost efectuate două secţiuni de 3 x 3 m, notate S XIX - S XX. S-au confirmat astfel numai parţial 
observaţiile stratigrafice din anii anteriori. Din punct de vedere stratigrafic, s-a constatat că la nivelul atelierelor 
atribuite de cercetările anterioare unui facies de tip Aurignacian, existenţa unor utilaje de mici dimensiuni în care 
excelează lamelele „a dos abattu". Observaţiile din această campanie pun serios în discuţie existenţa 
Aurignacianului la Lapoş. 

Din păcato nici În acoat an, nu am rou'i'it oă identificăm un profil nodornnjat În partoa superioară d<> 

lucrările agricole. Chiar şi aşa stând lucrurile, ca o ipoteză preliminară, la Lapoş s-ar putea vorbi 1n faza actuală 
mai mult de un epigravetian decât de Aurignacianul menţionat aici cu mulţi ani în urmă. 

Pentru plasarea celor două secţiuni au fost luate în calcul observaţiile făcute începând din 1993, S XIX 
find amplasată pe colina D, unde se află concentrarea maximă de locuire, pentru S XX ţinându-se cont de 
rezultatele apărute în sondajul nr. 4, unde, într-o suprafaţă de 1 /1 m şi la o adâncime de 30 cm, a ieşit la iveală 
un număr foarte mare de piese, dintre care se remarcă o serie de nuclee şi lame. 

Observaţii preliminare asupra materialului litic. 
S-a recuperat un lot de 2388 de piese litice diverse din opal (cca. 78, 18% din total), silex de mai multe 

varietăţi, gresie silicioasă şi nisipoasă, cuarţit şi calcedonie. În fiecare suprafaţă s-au surprins aglomerări de 
material specifice complexelor de debitaj, aparţinând nivelurilor I şi li. Din numărul total de piese 73,74% sunt 
aşchii; 15,28% lame; 5,65% lamele; 3,51 % nuclee; 0,41 % gratoare; 0,29% burine; 0,33% percutoare; 
1,34% galeţi, vârfuri, pen;:oire etc. 

Din cele 851 de piese descoperite în S XIX, ponderea cea mai ridicată o au aşchiile (734), urmate de 
lame (55) şi nuclee (52). După cum se poate observa, produsele de debitaj predomină cantitativ, aşchiile 
corticale sunt reprezentate, dar nu în proporţia pe care ar presupune-o în general decorticarea nucleilor pe loc, 
sugerând astfel posibitatea ca aceştia să fi suferit un prim proces de îndepărtare a cortexului pe locul de 
procurare a materiei primei. Lamele sunt realizate din opal, materie primă ce se regăseşte din abudenţă în sud
estul Poienii Roman, şi sunt în cea mai mare parte fragmentate şi abandonate. Uneltele tipice (gratoare 7; burine 
1) sunt reprezentate printr-un procentaj scăzut, ceea ce denotă purtarea lor în afara sitului, probabil pentru 
export/schimb, trăsătură inerentă a siturilor atelier, sau pentru folosinţă proprie. De asemenea, uneltele finite 
sunt în general din iasp (materie mai puţin folosită în procesul de debitaj - 1 , 71 % ) şi silex care nu apare în 
resturile de debitaj. ln general, uneltele finite, se regăsesc la adâncimi cuprinse între 0,40-0,60 cm. 

În S XX, densitatea materialului este mult mai mare (1537 piese), din care se detaşează lamele (301), 
lamelele (135) şi nucleele (32). După cum se poate observa, în SXX apar în număr ridicat o serie de piese 
microlitice (microgratoare, lamele „a dos", vârfuri „La Gravette"). Ca şi în SXIX, lamele şi lamelele sunt 
fragmentate. Nucleele sunt în general din opal, dar apar în număr ridicat şi nuclee din gresie. Considerăm 
remarcabilă frecvenţa deosebită a pieselor ,;a dos" şi „a bord abattu", atestând probabil o locuire 
epigravettiană. Morfologia nucleilor pentru lamele şi a lamelor sugerează existenţa debitajului cu ajutorul unei 

62 

https://biblioteca-digitala.ro



„chase lame" şi nu a percuţiei dure directe. Lamele prezintă o retuşă abruptă sau semiabruptă cu afinităţi 
epigravettiene. De asemenea, în această secţiune au fost găsite resturi de debitaj din calcedonie, care nu are 
acelaşi proprietăţi (mecenice) ca opalul şi jaspul, predominante în procesul de cioplire. 

Existenţa în număr ridicat în SXX a pieselor microlitice, a lamelelor .,'a dos", a vârfurilor „La Gravette" 
ar putea conduce la concluzia existenţei unui epigravettian la Lapoş şi nicidecum a unui strat Aurignacian. De 
asemenea, considerăm că nu există suficiente argumente de ordin tipologic care să ne îndemne să acceptăm 
cu certitudine un presupus tardenoazian la Lapoş. De altfel, şi FI. Mogoşanu, aminteşte existenţa unor lamele 
,,a dos" şi a vârfurilor „La Gravette", punându-le în legătură cu Kostenkianul (Gravettian oriental). 

Referitor la aspectul microlitic al pieselor, trebuie realizat un studiu tipologic/tehnologic care să permită 
o încadrare exactă a sitului de la Lapoş. 

Un al doilea obiectiv urmărit în campania din 1998, a fost realizarea unor sondaje pentru o cât mai bună 
acoperire a suprafeţei Poienii Roman. 

75. LAZURI, nLUBI TAGU, corn. Lazuri, jud. Satu Mare; Ioan Stanciu, IAIA; Gheorghe Lazin, Liviu 
Marta, Muzeul Judeţean Satu Mare; studenţi de la Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca 

Obiectivele urmărite pe parcursul celei de-a 6-a campanii au fost: investigarea zonei centrale a 
aşezărilor din diferite perioade (a fost continuat sistemul de suprafeţe, fiind deschise cele cu numerele 25-28); 
deschiderea unei secţiuni de control, cu scopul de a delimita extinderea locuirilor în direcţie estică (S.V); 
secţiune de control trasată cu scopul de a surprinde limita nordică a aşezărilor (S.VI). 

Au fost identificate şi cercetate exhaustiv complexe din epoca romană şi sec. VI-VII. În legătură cu 
orizontul databil în sec. IX-X, au apărut doar fragmente ceramice, în afara vreunui complex. 

Locuinţa nr. 29 (suprafaţa nr. 26} - epoca romană. Avea formă ovală, cu marginile relativ neregulate, 
orientată cu axa lungă în direcţia ESE/VNV (dimensiuni pe axe -480 x 408 cm). Podea marcată de 
neregularităţi, adâncită cu maximum 110/115 cm de la vechiul nivel de călcare. Nu au fost identificate urme 
sigure de stâlpi în interiorul sau exteriorul gropii locuinţei. Pe o treaptă cruţată pe mijlocul laturii nord-estice, la 
16 cm deasupra podelei, au apărut resturile probabile ale unei vetre simple. Intrarea, sub forma unui gârlici 
rectangular ( 1 00 x 100 cm), era plasată în „colţul" nordic. Materialul recoltat este relativ sărac: fragmente 
ceramice lucrate cu mâna sau la roată şi oase de animale. În exteriorul complexului au fost găsite şi fragmente 
dintr-un pieptene de os cu un singur rând de dinţi şi mâner semicircular. 

Locuinţa nr. 31 (suprafaţa nr. 28) - epoca romană. Este o construcţie alcătuită din două componente: 
o încăpere dreptunghiulară, uşor adâncită în pământ şi o groapă lipită de colţul nordic al încăperii. Lungimea 
totală a construcţiei: 580 cm. Dimensiunile încăperii dreptunghiulare: 350 x 230 cm. Aceasta se adânceşte 
cu 35/40 cm în raport cu nivelul de călcare corespunzător aşezării din epoca romană. Colţurile erau marcate 
prin gropi de stâlpi rectangulare. Groapa din capătul nordic avea formă ovală (270 x 230 cm la gură), 
îngustându-se spre bază, până la 70 cm. Porţiunea superioară era umplută, în jumătatea nordică, cu un strat 
compact de chirpici arşi şi lipitură de vatră. De la -140 cm (faţă de gura gropii) umplutura consta din argilă 
nisipoasă, iar la 50 cm deasupra funduluiu era aşternută o lentilă de pământ negru, amestecat cu lipitură arsă 
şi cărbune. Foarte probabil că două gropi de stâlpi, sitaute în apropierea marginii nordice a gropii şi pe direcţia 
laturilor lungi ale încăperii dreptunghiulare, susţineau un acoperiş, care îl prelungea pe cel al încăperii. Materialul 
recoltat a fost modest (ceramică, oase de animale, o piesă de os). Se remarcă mai multe fragmente ceramice 
din vase lucrate cu mâna, dacice şi Przeworsk, găsite în şi pe lipitura arsă din gura gropii. 

Locuinţa nr. 26 (cas. A/S. V) - sec. VI-VII. Formă aproape patrată (314 x 326 cm). Podeaua aflată la 
40 cm în r~port cu nivelul de călcare al aşezării. Gropi de stâlpi în colţuri (mai mari) şi pe mijlocul laturilor ceva 
mai lungi. ln colţul nord-vestic, scobit într-un bloc de lut, se afla cuptorul. Pe blocul de lut şi în interiorul 
cuptorului, ca de obicei, au fost găsiţi foarte mulţi vălătuci şi „pâinişoare" de lut. Pentru prima dată au apărut, 
în cazul acestor locuinţe, indicii despre existenţa unei bolţi a cuptorului. Inventar sărac, fiind găsite doar 
fragmente ceramice (exclusiv lucrate cu mâna), cu precădere în cuptor. 

Locuinţa nr. 28 (cas. BIS.V) - sec. VI-VII. ln plan, formă perfect patrată (274 cm mărimea laturilor). A 
fost orientată după punctele cardinale. Podea orizontală, aflată la 40 cm adâncime în raport cu nivelul de călcare 
corespunzător aşezării. Nu a fost identificată decât o groapă de stâlp, în colţul nord-estic. Cuptor scobit într-un 
bloc de lut, situat în colţul nord-vestic. Au fost găsite doar fragmente din vase lucrate cu mâna, vălătuci şi 
,,pâinişoare" de lut ars. 

Complexul nr. 33/fântână (S. V. cas. C/SV) - foarte probabil sec. VI-VII. Fântâna propriu-zisă (formă 
dreptunghiulară, cu dimensiunile de 94 x 86 cm) a fost amenajată în mijlocul unei gropi ovale, cu diametrele de 
324 x 272 cm, îngustată treptat spre fund, până la dimensiunile puţului fântânii. Adâncimea maximă a acestuia 
era de 388 cm (de la actualul nivel de călcare). Pereţii au fost construiţi din scânduri de lemn, cioplite pe ambele 
feţe şi subţiate spre cap~te. La colţuri erau îmbinate cu ajutorul unor decupaje de forma literei „U", simetrice. 
Pe măsură ce erau ridicaţi pereţii din scânduri, în jurul lor, până în marginile gropii, era aşternută argilă, foarte 
puternic bătătorită. Spre bază, capetele încrucişate ale scândurilor erau fixate în pereţii gropii. La -320 cm 
scândura de pe latura nord-estică, mai lungă, era şi ea înţepenită cu un capăt în peretele gropii, fiind apoi 
sprijinită cu alte două scânduri (aşezate pe cant), perpendiculare, fixate şi ele în peretele nordic al gropii. 
Evident, rostul acestora era acela de a asigura un plus de rezistenţă pereţilor de lemn ai fântânii. Materialul 
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recoltat este puţin, în maioritate ciobuleţe preistorice, antrenate în umplutură. Datarea o asigură câteva 
fragment~ ceramice, lucrate cu mâna şi vălătucii, materiale găsite spre fundul puţului. 

ln S.VI a fost înregistrată o situaţie st~atigrafică identică celei din restul sitului, fiind identificate câteva 
gropi de stâlpi, databile în epoca romană. ln plus, au apărut urmele zidurilor unei construcţii moderne. 

76. LĂCENI-MĂGURA, jud. Teleorman; Colectiv: Echipa engleză: Coordonator: Douglas Bailey 
Universitatea din Cardiff, UK, Haike Neumann, Universitatea din Reading, Mike Hamilton, Steve Mills, 
Universitatea din Cardif; Echipa română: Coordonator: Radian-Romus Andreescu, Constantin Haită, Mihai 
Tomescu, MNIR; Nicoleta Sorloaica, Complexul Muzeal „Moldova" laşi; Gina Manea, Institutul Geologic al 
României; Ion Pătraşcu, Pavel Mirea, Zaharia Pompilia, Muzeul Judeţean Teleorman. Echipe de studenţi de la 
Universităţile din Cardiff, Bucureşti şi Târgovişte 

Programul de cercetare, cu un caracter interdisciplinar, are mai multe obiective între care identificarea 
şi cartarea aşezărilor preistorice, reconstituirea mediului înconjurător şi a interacţiunii dintre acesta şi activităţile 
umane. Pentru realizarea acestor obiective a fost aleasă zona Lăceni-Măgura, aflată la circa 1 O km nord-nord
est de Alexandria, care cuprinde pe o lăţirrie de aproximativ 3,5 km, valea Teleormanului şi valea unui afluent al 
acestuia, Clăniţa despărţite de o terasă. ln această zonă se află şi aşezarea de tip teii de la Măgura-Bran. 

Cercetările au debutat prin caroierea suprafeţei de cercetat în careuri de 100 x 100 m. Zona a fost 
aleasă datorită faptului că aici se află o serie de canale de desecare, unul dintre ele secţionând aşezarea 
preistorică aparţinând culturii Boian. • 

Cercetările au început pe mai multe direcţii. ln primul rând au fost întreprinse câteva sondaje în malul 
canalului de desecare, în zona aşezării Boian. Au fost prelevate probe pentru analize sedimentologice. A fost 
începută taluzarea malului de sud-vest a canalului pentru a se obţine un profil stratigrafic al aşezării. (întinsă pe 
circa 170 m). Observaţiile preliminare au arătat că nivelul de cultură, aflat la circa 0,30-0,40 m sub suprafaţa 
solului actual, are o grosime inegală şi constă dintr-un sol argilos de culoare brun-închis. Materialul arheologic 
constă în fragmente ceramice, material osteologic, bucăţi de chirpic şi unelte de silex. Nu s-au identificat încă 
urmele ~nor locuinţe. Pe baza fragmentelor ceramice aşezarea a fost încadrată în cultura Boian, probabil faza 
Giuleşti.ln paralel cu lucrările din aşezare au demarat măsurătorile geofizice, care, în final au acoperit circa 
1 O ha, în scopul identificării unor structuri aflate sub nivelul solului. Au fost practicate şi trei sondaje pentru 
verificarea rezultatelor măsurătorilor magnetometrice, descoperindu-se mici aglomerări de chirpic şi fragmente 
ceramice, fără a constitui o structură coerentă (o locuinţă). 

Au fost demarate şi lucrările de reconstituire a istoriei naturale a râului Teleorman, în acest scop 
prelevându-se probe palinologice din malurile acestuia, precum şi probe de lemn pentru datere C 14. 

O altă direcţie de lucru a constituit-o cercetarea de teren făcut după o metodologie specifică, printr-o 
cercetare foarte amănunţită a terenului, cu înregistrarea tuturor descoperirilor. La circa 300 m de aşezarea nr. 
1 au fost descoperite trei zone. apropiate una de cealaltă, în care se concentrează fragmente ceramice, bucăţi 
de chirpic ars, fragmente osteologice, silexuri 9i câteva fragmente de statuete antropomorfe. Zonele sunt uşor 
mai ridicate decât nivelul văii şi ar putea indica trei aşezări preistorice. Dimensiunile lor aproximative sunt 
120 x 50 m, 175 x 50 m şi 250 x 50 m. Materialul ceramic este asemănător cu cel descoperit în aşezarea nr. 
1, de aceea o încadrare cronologică preliminare plasează aceste ipotetice aşezări în cultura Boian, faza Giuleşti, 
fapt ce va trebui verificat prin sondaje arheologice. De asemenea, o încadrare cronologică mai precisă trebuie 
să aibă în vedere specificul regional al culturii Boian. 

La circa 400 m spre nord de aşezarea nr. 1 a fost descoperită o altă aşezare, care se prezintă ca o 
movilă mult aplatizată spre sud. Materialul arhelogic aparţine în special civilizaţiei geto-dacice, dar câteva 
fragmente ceramice şi silexuri ne fac să credem că sub nivelul geto dacic s-ar putea afla şi nivele preistorice 
(este posibil ca această aşezare să reprezinte o aşezare de tip teii). Dimensiunile sunt de aproximativ 
100 x 100 m dar materialul arheologic se găseşte pe o arie mult mai întinsă în jurul acestei movile. 

Au fost începute şi cercetări preliminare pe terasele văii dar nu au fost descoperite aşezări omeneşti. 

* 

Cercetări interdisciplinare 

Prospecţiuni geofizice; Mike Hamilton, Universitatea din Cardiff, Nicoleta Sorloaica Complexul muzeal 
,,Moldova" laşi, Gina Manea Institutul Geologic al României. 

Prospecţiunile geofizice au avut drept scop depistarea unor structuri aflate sub nivelul solului 
(construcţii diverse, vetre, cuptoare, şanţuri de apărare, spaţii cu funcţionalitate cultică) pentru definirea tipului 
şi caracterului ocupaţiei antropice a spaţiului. S-au folosit trei metode de prospectare: susceptibilitatea 
magnetică, măsurători ale gradientului mgnetic şi măsurători ale rezistivităţii solului, care s-au efectuat în paralel. 
Rezultatele primare au fost prelucrate la Alexandria, urmând ca finalizarea lor să se facă în laboratoarele de 
specialitate din Marea Britanie şi România. 

* * 
* 
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Studiu sedimentologic. Haike Neumann, Universitatea din Reading, UK, Constantin Haită, MNIR - CNCP. 
În cazul acestui sit, cercetarea a fost axată pe două obiective majore: procesele de formare a sitului şi 

reconstituirea mediului natural din perioada neolitică. Materialul cultural din acest sit a fost descoperit în cadrul 
unui nivel de sol argilos, brun închis, situat la 0,30-0,40 m sub suprafaţa actuală. Extinderea acestui nivel de 
sol coincide cu distribuţia materialului arheologic, acest sol fiind considerat de origine antropică. Această 
situaţie ofer~ posibilitatea analizei proceselor de formare ale unor astfel de soluri ce sunt întâlnite şi în aşezările 
de tip teii. ln acest sit, au fost excavate o serie de profile stratigrafice, de-a lungul unui canal de drenaj 
abandonat; după colectarea materialului arheologic, profilele au fost desenate şi înregistrate. După aceasta, au 
fost prelevate o serie de eşantioane pentru analize micromorfologice, chimice şi fizice. Eşantionarea s-a realizat 
într-un mod sistematic, prin colectarea unei probe de 100 g pentru fiecare unitate sedimentară şi a unor probe 
micromorfologice, sub formă de blocuri de sediment în stare neperturbată şi orientate, care surprind toate 
unităţile sedimentare, ca şi limitele dintre acestea. Lungimea canalului de drenaj a oferit oportunitatea cercetării 
acestui sit într-un context mai larg. A fost remarcată diferenţierea care există între zona principală a aşezării, în 
care se observă solul antropic, şi zone mai adânci ce conţin material arheologic contemporan cu cel din prima 
zonă. Extinderea spaţială a unui posibil nivel aluvial, care suprapune aşezarea, a fost cercetată în scopul 
identificării cauzelor posibile ale abandonului acestei aşezări. 

* * 
* 

Studiu palinologic; Mihai Tomescu, MNIR - CNCP. Principalul scop al studiilor palinologice este acela 
de a reconstitui evoluţia vegetaţiei din valea Teleormanului şi regiunea ce o înconjoară. Evoluţia vegetaţiei fiind 
legată atât de istoria sedimentară a văii, cât şi de locuirea umană şi activităţile· pe care aceasta le implică 
(agricultura, etc.), concluziile cercetărilor palinologice vor contribui la reconstituirea acestor două aspecte ale 
istoriei văii Teleormanului. 

Într-o etapă, cercetarea palinologică vizează definirea potenţialului de conservare a polenului pentru 
diferitele tipuri de depozite existente în valea Teleormanului şi, pe baza acestor informaţii, identificarea 
depozitelor ce pot permite analize care să ofere informaţii sigure asupra vegetaţiei din trecut a văii şi asupra 
evoluţiei acesteia. 

Sedimentele văii Teleormanului au putut fi observate în profile tăiate în malul unui canal de drenaj şi în 
mici sondaje săpate în vecinătatea acestuia, în lungile deschideri naturale din malurile râ.ului şi prin carotajele 
efectuate în diferite puncte de pe vale pentru studiile de micromorfologie şi sedimentologie. 

S-au făcut prelevări palinologice atât în profilele tăiate în malul canalului de drenaj, cât şi în depozitele 
susceptibile de a fi conservat polenul din deschiderile naturale din malurile râului. 

77. LEŢ, jud. Cluj; Gheorghe Lazarovici, MNIT 

Cercetările de la Leţ din această campanie au 9ontinuat intenţia unor verificări stratigrafice ljli 
identificarea unei posibile zone pentru o săpătură de suprafaţă. Cercetările au următoarele obiective principale: 
identificarea vechilor săpături sau sondaje şi amplasarea lor pe un plan, în măsura în care acestea au lăsat urme 
la suprafaţă; precizarea unui spaţiu pentru executarea unei săpături de suprafaţă, zonă în care deranjările şi 
amestecurile să fie mai mici posibile; stabilirea unei stratigrafii şi a gradului de amestec al materialului 
arheologic; precizarea grosimii optime şi a suprafeţei de pe care materialul să fie recoltat ca amestecul să fie 
cât mai mic posibil. 

Sondajul deschis a avut iniţial dimensiunea de 2 x 6 m extins apoi la 2 x 1 O m. S-a săpat pe carouri 
de 2 x 2 m iar acolo unde a fost necesar pe carouri de 1 x 1 m în c.4. Cu toate acestea materialele, cu excepţia 
adâncimilor în care complexele începeau a se delimita în toate celelalte situaţii a fost un mare amestec 
arheologic atât între culturi cât şi între faze. 

Sondajul din anul precedent, de doar 2 x 2 m, a precizat o densitate mai mică de locuire în epoca 
eneolitică şi neolitică timpurie, dar mai bogtă în cea din neoliticul târziu (cultura Boian - Giuleşti). 

Stratigrafia are o evoluţie normală a solului, deranjată în cea mai mare parte a suprafeţei cercetate de 
numeroasele gropi din toate epocile. Sub un strat de humus recent cu rădăcinile vegetaţiei ierboase urma un 
humus vechi negru cenuşiu ce cobora până la cca 40 cm după care urmau straturile de cultură cu diferite 
nuanţe determinate de cantitatea mai mare sau mai mică de cenuşă şi cărbune. Straturile erau foarte afânate 
din cauza marilor cantităţi de cenuşă şi cărbune. Analizele pedologice din campania precedentă sunt în curs de 
finalizare datele nefiind încă clasificate şi interpretate. 

Succesiunea culturală a descoperirilor este: 
• Locuire medievală, sec. XV-XVIIII vestigile unei fortificaţii militare de formă patrulateră cu şanţ adânc 

de peste 4 m cu 4 turnuri puternice, cu un acces mai ridicat pe latura de sud. Sunt ziduri şi gropi; 
• Locuire sporadică din perioada de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului, cu materiale atipice, 

fără complexe: 
• Locuire eneolitică, cultura Ariuljld, cu resturi de locuinţe, gropi, şanţuri de la locuinţe de mari 

dimensiuni?, ceramica având un specific local şi zonal; 
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• Locuire neolitică târzie, cultura Boian, faza Giulefti cu gropile G7, 8Gb; 
• Locuire neolitică timpurie, cultura Starcevo Crif, fazele IIIB- IVA fără a putea fi separate stratigrafic 

ci doar în complexe, cu gropi. 
Complexele. Cultura Stacevo - Crif, Groapa 1 este o groapă cu dimensiunile aprox~mative (marginile 

nu au fost prinse decât la baza ei): diametrul de cca. 40 cm, cu adâncimea de cca. 30 cm. ln groapă au fost 
depuse un picior de altărai, de cult, fragmente de la mai multe vase, un fragment de vas cu pictură albă. 
Fragmentele au fost depuse unele peste altele direct, fără pământ între ele. Pământul din umplutura gropii era 
din stratul de pământ săpat, mai puţin, pământul galben rezultat din lutul în care s-a adâncit groapa ceea ce 
ridică unele semne de întrebare privind intenţia de umplere. Întrucât gura gropii nu a fost surprinsă este posibil 
ca pământul galben să fi ajuns doar în partea superioară a.ei. Vasele aparţin etapei SC 1118 - IVA, nefiind din 
cele mai timpurii etape de la Leţ. Prezenţa pieselor sparte şi depunerea unor fragmente din ele ne determină a 
considera groapa ca având un rol cultic. 

Alte gropi din neoliticul timpuriu sunt gropile G3, G3a, G4 şi G6. Acestea aveau în ele puţine 
fragmente ceramice neavând semnificaţii deosebite. În G4 sunt materiale de fază SC IVA fără a fi elemente de 
retardare. 

Epocă neprecizată. Unele complexe conţin puţine materiale sau materiale atipice motiv pentru care nu 
pot fi încadrate cultural exact. Groapa pornea din partea inferioară a stratului de cultură, se adâncea doar 
10-15 cm în săpătură. Ar putea fi Starcevo - Griş dar fragmentele descoperite, amestecate cu nisip neasociate 
cu altele nu permit o încadrare exactă. 

Cultura Boian - Giuleşti. Din această vreme sunt gropiile: 
Groapa 7 s-a crezut că aparţine epocii medievale deoarece în partea superioară a ei avea materiale 

medievale. Ulterior s-a constatat că a fost deranjată. În zonele nederanjate s-au găsit materiale aparţinând 
culturii Boian - Giuleşti cu o frumoasă ceramică excizată. 

Gropile 8 i,i Ba sunt două gropi cu materiale Boian. Acestea au tăiat un complex mai vechi aparţinând 
culturii Starceco-Criş sau o porţiune de strat mai bogată. 

78. LIMBA- BOROANE, jud. Alba; Iuliu Paul, Marius Ciută, Universitatea „ 1 Decembrie 1918" Alba Iulia 

Cea de a patra campanie consecutivă de cercetări arheologice sistematice din cadrul sitului neolitic 
de la Limba, desfăşurată în perioada 17 august-8 octombrie 1998, şi-a propus, pe de o parte, să finalizeze 
obiective iniţiate în anii precedenţi iar, pe de altă parte, să extindă aria investigaţiilor prin cercetarea unor zone 
noi din cadrul sitului. 

Astfel, pentru clarificarea situaţiei stratigrafice din sectorul desemnat prin simbolul „T" - zonă abordată 
în campania din 1995 (51 şi Suf 1995) şi 1997 {Sv111 şi S 1x /199'/) - s-a executat o secţiune magistrală (Sxf 1998 
= 20 x 2 m), orientată est-vest, perpendiculară pe capătul nordic al S/1998 (unde apăruse la acea dată o 
situaţie stratigrafică deosebit de complexă, foarte dificil de intrepretat), urmărindu-se obţinerea unui profil 
stratigrafic cât mai clar, mai ales în partea inferioară, unde, în 1995, materiale vinciene timpurii {A2-A3) 
apăruseră în asociere cu materiale de factură Griş. 

În Sx/1998, situaţia stratigrafică surprinsă se prezenta în felul următor: 
- între O şi 0,30 (0,35) m, în stratul vegetal puternic răvăşit de lucrările agricole, apar în cantităţi relativ 

mari vestigii arheologice aparţinând unor faze dezvoltate ale culturii Vinca (Vinca 8 1-82 şi Vinca 8 2), în amestec 
cu materiale aparţinând altor epoci mai recente, cum ar fi cele aparţinând culturii Basarabia (ceramică neagră 
canelată); 

- sub stratul vegetal, se află un nivel deosebit de consistent {0,35-0,80 {0,90) m}, de culoare cenuşie
neagră, aparţinând fazei 8 1-82 a culturii Vinca, împărţit, la rândul lui în două subnivele de locuire, surprinse 
stratigrafic. Din acest nivel se adânceşte un bordei (B,11998), ce conţinea un inventar deosebit de bogat, 
dispus pe mai multe nivele succesive (minim 4 !) de umplere; 

- urmează un nivel cultural (între 0,90-1,40 (1,50) m), aparţinând unor faze timpurii a culturii Vinca 
(Vinca A

2
-Vinca A

3
) la rândul său consistent, de culoare brun închisă, având mai multe subnivele (2). În acest 

strat, la baza lui, în carourile 5-6, a fost surprinsă o locuinţă de suprafaţă (L/1998), care se prezenta sub 
forma unei aglomeraţii de chirpic (foarte slab ars) cu fragmente ceramice, oase, lutuieli de culoare albă
cenuşie şi foarte multă cenuşă albă. Locuinţa a avut două etape de locuire (construcţie) surprinse stratigrafic 
la o diferenţă de aproximativ 10-15 cm. Materialul ceramic furnizat, pledează pentru încadrarea complexului 
în faza Vinca A2 . Sunt frecvente vasele bitronconice aparţinând speciei fine şi de tip blacktopped, cu gât scurt 
şi umăr ascuţit, precum şi elemente păstrate din cultura Starcevo-Criş (impresiuni rare sub buză, decor cu 
barbotină etc). Locuinţa, de formă neregulată, era dispusă pe un strat de culoare galbenă, cu aspect nisipos 
(loessoid). 

- urmează un strat galben loessoid, amintit deja, (între 1,50 şi 1,70 (1,80), cu foarte puţine fragmente 
ceramice, aparţinând culturii Starcevo-Criş. 

- în dreptul locuinţei Vinca A
2

, (L/1998), în carourile 5-7 sub stratul loessoid s-a conturat o altă 
locuinţă de suprafaţă aparţinând unei faze târzii a culturii Griş (Starcevo-Criş IV A). Materialele arheologice 
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relevate, deosebit de bogate, constau din: vase de mari dimensiuni (de provizii) de formă globulară şi cu decor 
barbotinat; fragmente de picioare de cupe, înalte şi joase, aparţinând speciei fine, vase globulare şi bitronconice 
bine lustruite, fragmente de vase cu decor incizat în reţea şi cu decor realizat „cu ciupituri", unelete şi podoabe 
din os şi corn. În acest context amintim remarcabila descoperire a unui sceptru perforat, realizat din corn de 
cerb, piesă deosebit de rară în aşezările aparţinând acestei perioade. Ceramica, în totalitatea ei, are ca 
degresant pleavă în amestec cu nisip fin. În zona estică a locuinţei s-au păstrat, deosebit de bine conservate, 
fragmentele unei vetre făţuite, în asociere cu o cantitate considerabilă de oase aparţinând unor specii de bovine 
de talie mare. Locuinţa evoluează orizontul până în caroul 5 (sub contextul similar vincian) după care coboară 
brusc, până la adâncimea de 1,90-2 m. În contextul materialelor amintite se remarcă şi o specie ceramică de 
culoare roşie-cărămizie, deosebit de bine lustruită, ca o reminiscenţă a fazelor incipiente ale marelui complex al 
neoliticului timpuriu. După desvelirea locuinţei şi, apoi, demontarea sa, în contextul relevat au apărut, sporadic 
fragmente ceramice fine, deosebit de bine lustruită, de culoare roşie-cărămizie prezentând unele ornamente 
realizate cu pictură albă, tipice pentru deja amintitele faze timpurii ale culturii Preciş. 

În punctul desemnat cu simbolul „L", vis-a-vis cu „T" (vezi PI. I), s-a trasat o altă secţiune (Sx/1998 = 
1 O x 2 m), orientată tot est-vest, cu scopul de a clarifica situaţia stratigrafică din această zonă. 

ln jumătatea estică a acesteia (carourile 4-5) s-a profitat de la adâncimea de 0,50 m o locuinţă de 
suprafaţă (L,f 1998)cu resturi de pereţi masivi de chirpic, conţinând un material arheologic deosebit de bogat 
aparţinând, cel puţin după observarea primară a materialelor prelevate, fazei, respectiv etapei 8 1-82 a culturii 
Vinca. 

În scopul dezvelirii ei integrale a fost practicată, iniţial, o casetă adiacentă (Cl = 2 x 4 m), care s-a 
dovedit a fi insuficientă. Ca urmare s-au deschis casetele (C2 = 6 x 2 m şi C3 = 5 x 1 m). Chiar şi în urma 
executării acestor casete, repetate, nu s-a reuşit surprinderea limitelor locuinţei, acesta dovedindu-se a avea 
dimensiuni deosebit de mari. 

Locuinţa, în ansamblul ei (surprinsă pe o suprafaţă de 26 m2), a oferit un inventar impresionat, 
constând din: ceramică (aparţinând tuturor speciilor acestei faze, fragmente cu decor incizat cu benzi incizat
punctate, ceramică pictată de tip „Lumea Nouă", vase de diferite dimensiuni întregi sau întregibile); râşniţe din 
gresie (peste 20 bucăţi), utilaj litic cioplit (atât din silex cât şi din obsidian); utilaj litic prelucrat prin şlefuire 
(12 topoare din roci bazaltice şi granitice, neperforate, în majoritate de tip „calapod"), unelte din os şi corn, 
capace de vase cu reprezentări antropomorfe, şi material osteologic în cantităţi destul de reduse. Remarcabile 
sunt şi resturile masive de pereţi, realizaţi din lut, care prezintă atât pe părţile interioare cât şi pe cele exterioare 
urme de pari (diam. 5-7 cm) şi de nuiele, care reprezentau structura. Unele fragmente prezintă şi interesante 
perforaţii transversale. 

În cadrul stratigrafiei verticale, locuinţa a fost surprinsă pe o grosime de aproximativ 20-30 cm. Sub 
aceasta, de la adâncimea de 0,90 cm s-a profilat groapa unui bordei de formă neregulată (B/1998), care se 
adâncea până la 2,05 m. Din analiza materialelor ceramice conţinute s-a putut constata aparţenenţa complexului 
unei secvemţe culturale identice cu cea a locuinţei care se află deasupra lui (Vinca 8 1-82). 

Rezultatele obţinute în săpăturile acestei campanii sunt relevate atât în ce priveşte distribuirea şi 
succesiunea aşezărilor neolitice în zonele nord-estice ale sitului, cât şi în ce priveşte succesiunea cultural
cronologică a locuirilor din acest punct şi chiar din zonă. 

Pe baza materialelor recoltate şi a observaţiilor stratigrafice se vor putea aduce precizări importante, 
atât cu privire la contactele dintre principatele arii de cultură neolitice timpurii din această zonă (Precriş, Criş şi 
Vinca), cât şi asupra evoluţiei aspectelor de culturămaterială şi spirituală dezvoltate în acestă zonă ca urmare a 
acestor contacte, inclusiv aspectul orizontul cultural „Lumea Nouă". 

Rezultatele obţinute în cele patru campanii succesive sunt de natură să situeze aşezarea de la Limba-
118ordane" în categoria siturilor „cheie" pentru rezolvarea complexelor probleme ale neoliticului timpuriu şi 
dezvoltat din bazinul mijlociu al Mureşului, ceea ce corespunde pe deplin obiectivelor urmărite prin cercetarea 
complexă a pre-şi protoistoriei arealului în discuţie, respectiv temei de Grant. 

79. Lupu - ,.Cimitirul Nou\ corn. Cergău, jud. Alba; Gabriela Gheorghiu, MNIT, Ioan Glodariu, 
Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj Napoca; Vasile Moga, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia; Liliana Suciu, 
Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj Napoca 

În perimetrul cimitirului nou au fost trasate două secţiuni de 2 x 12 m, cu distanţa între ele de 5 m. 
Stratigrafia (de sus în jos) este următoarea: 1- humus-ul, practic confundat cu arătura care n-a pătruns mai 
multe de 0,25 m şi care a afectat doar primul strat de aluviuni; 2- nivelul li dacic; 3- nivelul I dacic; 4- nivel 
hallstattian; 5- steril! 

Nivelul I dacic nu se poate data, deocamdată, decât pe baza ceramicii; el este, firesc, anterior nivelului li. 
În nivelul li dacic, datat tot pe baza ceramicii în sec. li a. Chr., au fost descoperite şi fragmente 

ceramice datând din sec. VIII-IX, lucrate cu roata rapidă. Posibil ca un bordei prefeudal să fi tăiat stratul dacic 
şi la dărâmarea pereţilor lui să fi căzut fragmente ceramice dacice în interiorul lui. 

Tot în nivelul li dacic s-a cercetat o groapă rituală cu oase de cal şi ceramică. 
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80. MIHAIL KOGĂLNICEANU, .crucea Movila Înaltă\ jud. Ialomiţa; Lucian Ghiţescu, Dana 
Mihai, MNIR; Elena Renţ, OJPCN Ialomiţa 

În lunile iulie-august 1998 au fost efectuate investigaţii arheologice la 3 km. S-V de situl „Oraşul de 
Floci", pe terasa numită .Crucea Movila Înaltă•, (punct arheologic care va fi identificat sub numele de „La 
Cătun"} unde au fost reperate fundaţiile demantelate ale unui edificiu religios, înconjurat de necropolă 1 • 

Fundaţiile acestui edificiu suprapuneau o necropolă anterioară şi o aşezare geto-dacică. A_u fost trasate 
6 secţiuni, la distanţe cuprinse între 4/4,50 m. 

Lungimea edificiului este de 15 x 5,80 m, cu fundaţii lucrate din bolovani de râu, legate cu mortar, 
având o grosime de 0,80/1 m, plasate la o adâncime de 0,60 m. Probabil că elevaţia era din cărămidă, având 
în vedere numărul mare de cărămizi descoperite la suprafaţa solului. 

O interesantă tehnică de construcţie a fost sesizată sub şi pe lângă fundaţia altarului, unde au fost 
surprinse rânduri de piloţi de lemn bătuţi în pământ, pentru a compacta solul impropriu ridicării unei construcţii, 
slăbit datorită locuirii anterioare. 

Acoperişul era din şindrilă aşa cum o dovedesc numeroasele cuie de şiţ descoperite. 
Zidul de sud al bisericii prezintă o îngroşare de aproximativ de 1 m ceea ce ne-a condus la ideea unui 

posibil turn de scară. 
Au fost cercetate 13 morminte, cu inventar bogat, cercei, inele sigilate, dar fără nici o monedă. Singura 

monedă descoperită este cea de pe fundul şanţului de fundaţie al zidului nordic al bisericii, o monedă 
ungurească de la Vladislav I, (1499-1516}, care datează edificiul la începutul secolului al XVI-iea. 

Necropola se întinde spre limita sudică a terasei, pe o lungime de 12,50 m, fiind în curs de cercetare. 
În acest stadiu al cercetărilor este greu să ne pronunţăm asupra ctitorului monumentului descoperit, 

dar înclinăm să-l atribuim schitului Ghidiliţi, amintit în documentele sfârşitului de secol XVII referitoare la Oraşul 
de Floci. 

O altă Ipoteză de lucru ar fi ca acest edificiu să aparţină boierului Hranite Blagodescu, posesor de 
moşii în Blagodeşti, moşie ce se învecina cu cea a Oraşului de Floci. Mănăstirea era localizată în documentele 
vremii în Oraşul de Floci sus, ,,la Cătun, peste gârlă". 

81. MADA - PEŞTERA ZIDITĂ, jud. Hunedoara; Zeno K. Pinter, Universitatea „Lucian Blaga" 
Sibiu; Mihai Căstăian, Costin Ţuţuianu, MCDR 

Cercetarea arheologică efectuată în toamna anului 1998 (15-23 octombrie} a vizat un tip aparte de 
monument medieval, o peşteră fortificată. Satul Mada, aparţinător comunei Balşa, se află în bazinul superior al 
vi'iii Ge.ci::1giului, g@agrnfic incadrnti'i în mama unitate de relief a Munţiilar Apuseni, respectiv ramura Iar sudică 
Munţii Metaliferi. 

Peştera Zidită se găseşte la nord-est de localitate, la sfârşitul spectaculoaselor Chei ale Măzii, pe 
versantul apusean al Pleşei Mari, la 41 O m altitudime, situată la o înălţime relativă de aproape 100 m. faţă de 
firul văii, având o dezvoltare de 545 m şi o denivelare de + 18 m. O cărare abruptă şi piezişă permite 
ascensiunea până la nivelul intrării, aflat la 7-8 m faţă de baza stâncii. Deschiderea cavităţii este de 20 m., iar 
înălţimea medie este de 3 m, sub forma unei săli de cca. 180 mp., din care pornesc galeriile peşterii. Zidul, cu 
un traiect rectiliniu, realizat din bolovani de calcar, legaţi cu mortar, are grosimi cuprinse între 0,9-1,25 m, şi 
se pare, obtura în vechime întreaga deschidere. Demantelat total spre extremitatea nordică, şi parţial în rest, 
zidul păstrează urmele unei uşi de acces, în sectorul sudic, amenajarea unei platforme şi a lăcaşelor de tragere 
pentru armele de foc, precum şi urmele unor structuri de lemn îmbrăcate în zidărie. 

Săpătura arheologică a cuprins realizarea a două secţiuni, prima S 1, în gura peşterii, perpendiculară 
pe zidul fortificaţiei, cea de a doua, S2, la baza stâncii. 

S1, cu dimensiunile de 8,5 x 2 m, a pus în evidenţă urmele unei locuiri preistorice, medievale 
(sec XIII-XIV}, iar în imediata apropriere a zidului, ceramică, oase şi obiecte de fier databile în sec XVII-XVIII. 

S1, (6 x 2 m), a permis observarea unui nivel de locuire aparţinând culturii Coţofeni, precum şi 
materiale Wietenberg şi hallsttat-iene, iar în poziţie secundară, materiale medievale. 

1 Menţionăm că în luna aprilie anului 1998 a fost efectuală o periegheză de către Anca Păunescu şi Dana Mihai, prilej cu care 
au fost observate multe fragmente de cărămidă şi fragmente ceramice dacice, ceea ce ne-a determinai să credem că aici s-ar afla biserica 
mănăstirii Flămânda, ctitorie a boierului Hranite Blagodescu, din Oraşul de Floci, identificare care corespundea şi datelor documentare. 
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82. MANGALIA, Str. Oituz (staţia biogaz), jud. Constanţa; Valeriu Georgescu, Mihai Ionescu, 
Nicolae Alexandru, Muzeul de Arheologie „Callatis", Mangalia 

În campania 1998 au fost cercetate următoarele morminte: 
M. 5. A fost descoperit în S.3, la capătul de sud al secţiunii, la -3 m, este un mormânt în groapa simplă 

cu dimensiunile: 1,90 x 0,70 m, şi are orientarea est-vest, cu capul spre vest. Pe partea de sud a gropii au fost 
descoperite blochete de calcar aşezate în linie ce au deasupra 5 tegulae aşezate vertical. Oasele sunt foarte 
prost păstrate, fapt caracteristic întregii necropole cercetate. 

La -1,55 m, în groapa aceluiaşi mormânt au fost descoperite grupate patru opaiţe de epocă romană, 
o amforă fragmentară de sec. 1-11 şi o lampă rudimentară cu cinci ciocuri, lucrată la mână, din pasta grosieră 
de culoare neagră-cenuşie, având ca degresant nisip. Toate aceste date încadrează mormântul prezentat în 
sec. li p.Chr. 

M. 6. Descoperit la capătul de sud al S 5, la -2,60 m, groapa are dimensiunile 1,20 x 0,60 m, iar la 
sud este închisă de trei blochete de calcar aşezate vertical, de dimensiuni O, 70 x 0,30 m. Oasele sunt foarte 
prost păstrate, observându-se şi urme de arsură. Ca inventar funerar putem aminti: un ulcior ceramic intregibil, 
un unguentariu din sticlă, fragmentar, medalion de bronz şi un cercel de bronz circular. Mormântul poate fi datat 
în sec. li p.Chr. Păstrarea materialelor arheologice în condiţii foarte proaste se datorează unei conducte de apă 
ce prezintă mai multe fisuri. 

M. 7. Cercetat în capătul de sud al S 7, la adâncimea de -1,80 m, cu groapă de mici dimensiuni, 
1, 1 O x 0,50 m, ce are la sud un rând de blochete de calcar. Inventarul mormântului este format dintr-un guttus 
ceramic şi mărgele din sticlă colorată şi din ceramică, obiecte ce datează mormântul în sec. li p.Chr. 

M. 8. Descoperit în caroul 4 al S7, la -2, 1 Om, orientat NV-SE, cu dimensiunile de 1,50 x 0,60 m, cu 
un rând de blochete în partea de E. Inventarul funerar, foarte bogat este compus din ulcior-ceramic, vas mic 
de sticlă cu o toartă şi gura trilobată, căniţă ceramică, colier de bronz spiralat, două ace de păr din sticlă de 
culoare gris albăstrui, un medalion de bronz identic cu cel descoperit în M.6, două perechi de cercei din bronz, 
trei mărgele din sticlă colorată, ce datează mormântul tot în sec. li p.Chr. 

M. 9. Mormântul hypogeu cercetat în continuarea lui S1, la sud de acesta, a fost cercetat în anii '80, 
cu ocazia unei săpături de salvare, fiind ulterior acoperit cu pământ. Dimensiunile sunt: camera funerară, la 
exterior, 2 x 3,50 m, la interior, 1,55 x 3, 1 Om, cu boltă semicilindrică, înălţimea în interior, 1,80 m. Din dromos, 
în prezent, s-a păstrat o porţiune de 1,25 m; pe un segment de 0,50 m, s-a păstrat bolta semicilindrică. În 
continuare, din dromos s-au conservat numai pereţii lui: o asiză la nord şi două asize la sud inclusiv două trepte 
din blochete de calcar. · 

Interiorul camerei funerare este tencuit; deasupra intrării este realizată cu vopsea roşie, o cruce cu 
pandantive, iar pe peretele de V tot cu vopsea roşie, o chrisma ce are conturate în tencuială cercul şi linia 
orizontală, incizii unde s-a păstrat cel mai bine vopseaua. În colţul de SE al camerei funerare bolta este distrusă 
pe o arie de O, 70 x 0,50 m de o intervenţie mecanică din anii '80. 

Orientarea mormântului este E-V, cu o uşoară deviaţie NE-SV, orientare identică cu celelalte morminte 
hypogee cercetate în zona: M.2 şi M.4 şi cu a mormântului hypogeu cu psalmi, din apropiere, datat în perioada 
domniei împăratului Anastasius; şi, de asemenea, identică cu orientarea edificiului basilical cercetat. 

În încheiere trebuie să subliniem complexitatea necropolei cercetate unde au fost descoperite 
monumente funerare databile în trei epoci istorice: 

I. Elenistică. În S. 1, la 1 m sud de M.2, se observa porţiunea unui ring din blochete de calcar de mari 
dimensiuni, ce ar putea aparţine unui mormânt tumular de epoca elenistică, ştiut fiind că la sud de acest punct 
se află necropola de epocă greco-elenistică. 

li. Romană. În acest punct au fost cercetate cinci morminte de epocă romană (M.3, M.5, M.6, M.7, 
M.8), din care, patru par a fi aparţinut unor copii datorită dimensiunilor gropii şi obiectelor de inventar 
descoperite (M.3, M.6, M.7, M.8). 

Toate aceste morminte au fost săpate în loess, iar înhumările au fost practicate în firida închisă cu un 
rând de blochete de calcar, iar în cazul lui M.5, care pare singurul de adult, firida a fost închisă cu un rând de 
blochete de calcar şi cinci tegulae aşezate vertical. Inventarul descoperit datează aceste morminte în sec. 1-11. 
Aceste morminte se menţin în tradiţia existentă la Callatis a mormintelor de tip sarmatic. 

III. Romano-bizantină. Cele trei morminte hypogee (M.2, M.4, M.9) toate cu camera funerară cu bolta 
în semicilindru şi dromos, cu înhumări succesive, au mărturii paleocreştine (obiecte şi simboluri): în M.4 s-a 
descoperit un thurribulum de bronz, iar în M.9 crucea cu pandantive şi chrisma, ambele cu vopsea roşie, 
culoare prezentă şi în mormântul cu psalmi deja amintit. 

Cercetarea prezentată infirmă ipoteza existenţei la Callatis a unor zone necropolare strict delimitate. 
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83. MĂDĂRAŞ, corn. Ardud, jud. Satu Mare; Gh. Lazin, Muzeul Judeţean Satu Mare; Neţa 
lercoşan, Muzeul Municipal Carei 

Localitatea Mădăras, aparţinând de comuna Ardud, se află la 14 km sud de municipiul Satu Mare, 
situată geografic în cadrul unităţii denumită „Câmpia Someşului". În baza contractului nr. 708 din 08.07.1998 
intre Muzeul Judeţean Satu Mare şi Administraţia Naţională a Drumurilor Bucureşti, în perimetrul localităţii, 
partea de hotar „La Păşune", au fost efectuate săpături arheologice de salvare. 

Zona unde au fost intreprinse cercetările, a fost afectată de lucrările de construcţii-montaj ale firmei 
„S.C. Gruppo Dipenta Construzioni S.A." care se ocupă de modernizarea D.N. 19 A [E 81], tronsonul Satu 
Mare - Zalău; menţionăm că zona afectată de lucrări, are o suprafaţă de 14 km. 

Punctul „La Păşune" se află în partea de sud a localităţii Mădăras, în dreapta şoselei Satu Mare -
Zalău; fiind mărginit ia sud de albia secată a unui pârâu iar înspre nord de intravilanul satului. În zona centrală, 
mai înaltă, lucrările de nivelare au distrus un număr de 15 gropi menajere sau de provizii, ale căror urme au fost 
sesizate în pământul galben. Dintre acestea, au fost dezvelite un număr de şase complexe, cele mai bine 
păstrate. Ele au în general o formă rotund-ovală, cu fundul albit şi pereţi săpaţi în trepte. Adâncimea lor, 
păstrată, este cuprinsă între 0,55 (Gr.2) şi 0,84 (Gr.4}, adăugăm că lucrările de nivelare au îndepărtat un strat 
de pământ cuprins intre O şi 0,85-0,90 m. Stratigrafia a fost distrusă în întregime. 

În proporţie covârşitoare materialul arheologic este reprezentat prin ceramică; nu s-a putut reconstitui 
nici un recipient. Ceramica, modelată la roată şi cu mâna este reprezentată de oale de diferite mărimi: 
castroane, chiupuri, ulcioare. Culoarea vaselor este gri-cenuşie, gălbuie, cărămizie şi negricioasă. Degresantul 
folosit este în funcţie de calitatea ceramicii (fină sau rudimentară}, respectiv: nisip, pietricele mărunte şi foarte 
multă mică (în special la olăria modelată cu mâna). Ornamentaţia este extrem de săracă, câteva nervuri pe 
umerii vaselor, inciziile simple, precum şi ornamentele lustruite. 

În afara ceramicii, au apărut câteva fragmente de râşniţe din calcar, două pietre de ascuţit, un fragment 
dintr-un corn de cerb cu urme de prelucrare, o fusaiolă de formă bitronconică din lut, precum şi o fibulă 
fragmentară din bronz. 

Materialele descoperite, ceramica zgrunţuroasă cu origine evidentă în mediul roman, fibula de bronz, 
permit încadrarea vestigiilor de la Mădăras, partea de hotar „La Păşune", în a doua jumătate a secolului III şi 
pe parcursul celui următor. 

84. MĂGINA, jud. Alba; Gheorghe Petrov, MNIT; Paul Scrobotă, Muzeul de Istorie Aiud 
(campaniile 1997-1998). 

Vechea biserică cu hramul „Sf. Troiţă" din Măgina, prezintă un plan mai puţin obişnuit în cadrul 
arhitecturii medievale cu caracter religios din Ardeal. Din acest punct de vedere, biserica reprezintă un unicat 
în arhitectura religioasă din Ardeal, care nu-şi găseşte corespondent în planurile bisericilor ridicate în mediul 
românesc dar nici în planurile bisericilor ridicate de către celelalte confesiuni. În interior, planul respectă 
compartimentarea specifică tuturor edificiilor de cult ortodoxe de tip sală, având o navă aproximativ 
dreptunghiulară (naos şi pronaos) şi un sanctuar rectangular, separate printr-o tâmplă de zid cu numai două 
deschideri. În exterior, planul bisericii are o formă aproximativ dreptunghiulară (lungimea pe axă este de 10,56 m), 
excepţie făcând două ieşinduri ale zidăriei de pe laturile de nord şi de sud ale actualului naos. Biserica a fost 
în vechime înconjurată de o incintă de zid, din care astăzi se mai păstrează parţial urmele fundaţiilor. 

Cercetarea arheologică a constat în executarea unui număr de 1 O secţiuni, dintre care, şapte în exterior 
şi trei în interior. 

În secţiunile din exteriorul bisericii au fost descoperite şi cercetate un număr de 23 morminte. În interiorul 
lăcaşului nu au fost făcute înmormântări. Inventarul funerar recuperat de la morminte, se compune din monede 
medievale de argint, două cruci pectorale cu imagini incizate şi în relief, mărgele de sticlă, copci de tip moş şi 
babă, catarame de curea, potcoave de cizmă, precum şi resturi din vestimentaţia şi încălţămintea defuncţiilor. 
Monedele sunt din secolele XVI-XVII, fiind emisiuni din vremea lui Ferdinand I, Maximilian li, Matia li, Gabriel 
Bathory şi Leopold I. 

Cercetarea arheologică a stabilit faptul că în faza iniţială, biserica a fost o construcţie de dimensiuni 
foarte reduse, compusă din altar şi navă (actualul naos), având o lungime pe axă de numai 7,70 m în exterior. 
Fostul zid care închidea la vest vechea navă a fost descoperit în fundaţie, pe linia separaţiei actuale dintre naos 
şi pronaos. Acesta a fost demolat în întregime probabil în cursul sec. XVIII, odată cu ridicarea actualului 
pronaos. Deşi datele obţinute în urma cercetării arheologice nu sunt pe deplin edificatoare în ceea ce priveşte 
datarea, apreciem că biserica veche a fost ridicată pe la mijlocul secolului XVI. Către sfârşitul aceluiaşi secol, 
zidurile bisericii au fost sprijinite cu patru contraforturi masive de zidărie (astăzi dispărute în elevaţie, dar 
păstrate în fundaţii}, dispuse câte două pe laturile de nord şi sud ale navei şi altarului. 

Cercetările vor continua prin noi investigaţii în zona cimitirului din jurul bisericii. 
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85. MERA, jud. Vrancea; Aurel Nicodei, Muzeul Vrancei-Focşani 

Ansamblul mănăstiresc Mera este ctitorit de Constantin Cantemir în 1686. Biserica de zid cu hramul 
,,Sfinţii Împăraţi" şi zidul fortificat sunt ridicate în 1705-1706 de Antioh Cantemir. 

Cercetarea arheologică a avut drept obiectiv obţinerea unor prime rezultate necesare pentru 
întocmirea fazelor curente ale proiectului de restaurare a ansamblului. S-au cercetat doui'ţ zone: 

I. Turnul sud-estic al zidului de incintă (turnul F); 
li. Mijlocul laturii sudice a incintei, în interiorul şi exteriorul acesteia, unde se află golul unei porţi 

secundare şi ruinele unor zidării (turnul F'). 
Secţiunile trasate au permis următoarele constatări: 
I. a) turnul sud-estic a fost fundat pe un strat de pietri~ de râu consistent, având o fundaţie de cca 

80 cm adâncime, construită din bolovani de râu în amestec cu carămidă întreagă şi fragmentară, legate cu un 
mortar nisipos; , 

b) fundaţia turnului este unitară cu cea a laturii sudice a zidului de incintă şi adosată celei estice; 
c) spre vest fundaţia turnului prezintă o „plombă" pe o lăţime de cca 50 cm şi o înălţime de cca 

30 cm, făcută din cărămidă dispusă în asize; 
d) în interiorul turnului în apropierea uşii de intrare, spre stânga, s-au relevat asizele inferioare ale unui 

soclu de sobă. Acesta era aşezat pe o nivelare de lut (nu au fost găsite urme de paviment sau duşumea). 
li. a) în interiorul incintei, pe mijlocul laturii sudice s-au relevat la est şi la vest de golul uşii, două zidării 

cu înălrmea de 80-90 cm adosate zidului de incintă şi perpendiculare pe acesta. Ambele sunt realizate din asize 
de căramidă şi piatră de râu nefasonată, legate cu mortar friabil. 

b} segmentului vestic de zidărie i se adosează o altă zidărie alcătuită din 4-5 asize de cărămidă cu 
aspect de fundaţie superficială. Aceasta are cca 200 cm sud-nord şi cca 80 cm est-vest şi are ca pat un strat 
din moloz, cărămidă spartă şi pământ. 

Aceste zidării fac parte dintr-o fază târzie de construcţie. 
c) în aceeaşi zonă, în exteriorul incintei, s-a relevat existenţa unei fundaţii, adosate zidului de incintă, 

de plan patrulater, aproape simetrică în raport de golul porţii secundare, având dimensiunile de 31 O cm (est
vest) x 230 cm (nord-sud), cu lărmea de 55-65 cm şi adâncimea de cca 100 cm. Latura sudică a acestei 
construcţii are o deschidere boltita din care pleacă un canal - probabil un dren - relevat pe distanţa de 9 m. 

Materialul arheologic databil sec. al XVIII-iea constă în multe fragmente de olane ceramice 
semicilindrice, fragmente de ceramică, un fragment de ceaşcă de faianţă otomană marcat cu litere arabe, un 
fragment de lulea. 

86. MICĂSASA, jud. Sibiu; Ioan Mitrofan, MNIT (1987-1990} 

1987 - Micoşlaca, jud. Alba. La 1 km NV de sat, în stânga Mureşului, în terenul numit Podaş, s-a săpat 
o secţiune de 30 x 1 ,50 m. Aici s-au găsit urmele unei locuinţe hallstattiene, în care s-au aflat bolovani, o vatră 
şi fragmente de vase şi urme dintr-o locuinţă din epoca romană cu ceramică obişnuită şi câteva obiecte de fier. 
Urmele aşezării romane, ce suprapun urmele unei aşezări hallstattiene şi, se pare, Latene, se află răspândite pe 
aproximativ 30 ha. 

1988 - Micoşlaca, în terenul numit Podaş, au continuat cercetările arheologice, s-au săpat 4 secţiuni 
de 15 x 1,50; 1 O x 1,50; 20 x 1,50; 25 x 1,50 m. Cu acest prilej, s-a aflat ceramică hallstattiană, puţină Latene, 
urmele a două locuinţe din epoca romană şi ceramică. Predomină ceramica fină cărămizie. De asemenea, s-au 
găsit câteva fragmente de vase terra sigil/ata ~i câteva obiecte din fier. 

1989 - Noşlac, jud. Alba, la cca 500 1nspre est de comună în terenul numit „La podişor" s-au efectuat 
3 secţiuni de 20 x 2; 20 x 2; 20 x 1,50 m. Cu acest prilej, s-au aflat urmele a două locuinţe, chirpic şi bucăţi de 
tencuială, unele de culoare albastru-pal, fragmente de vase de factură romană şi de factură dacică, fragmente 
de obiecte de uz gospodăresc şi de podoabă. Menţionăm că pe fundul unui vas din pastă fină cenuşie se află 
în exterior striat un semn cruciform efectuat în pasta crudă a vasului şi că pe un fragment de plachetă, din lut, 
se află ca decor un brâu în relief alveolat. Această aşezare se află la aproximativ 4 km spre NV de o altă aşezare 
daco-romană contemporană, situată în hotarul aceleiaşi comune, în terenul numit Şumughi. 

1990 - Noşlac, cercetările arheologice în aşezarea daco-romană au continuat în locul numit La podişor 
şi de-o parte şi de alta a văii Porcului, S-au efectuat 19 secţiuni de 30 x 1,50; 6 x 1,50; 20 x 1,50; 12 x 1,50; 
12 x 1,50; 9 x 1,50; 9 x 1,50; 12 x 1,50; 12 x 1,50 m. ln toate acestea s-a descoperit peste tot, atât ceramică 
dacică cât şi romană obişnuită. Amintim câteva fragmente de: ceşti dacice, de vase cu decor ştampilat, de 
fructiere din pastă fină cenuşie săpunoasă şi puţine obiecte din fier. 

87. MINTIA - Biserica Reformată, jud. Hunedoara; Angelica Bălos, Cristian Ioan Popa, Cătălin 
Rişcuţa, MCDR 

În luna decembrie 1998, muncitorii de la Energoconstruct Mintia, săpând un canal, au descoperit un 
leu funerar. Această descoperire a fost semnalată la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva şi o echipă de 
arheologi s-a deplasat la faţa locului pentru a verifica informaţia. S-a trasat o casetă de 4 x 4 m şi s-a descoperit 
un mormânt de epocă romană deranjat, posibil în antichitate. Nefiind posibile alte observaţii a fost recuperat 
doar monumentul: un leu funerar din andezit, două conuri de pin şi o parte din plăcile de la mormânt, care erau 
făcute din gresie. 
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88. MITOC - MALU GALBEN, jud. 8ot098"i; Vasile Chirica, Muzeul de Istorie a Moldovei 

În luna septembrie 1998, cercetările arheologice de la Mitoc - Malu Galben au fost concentrate asupra 
careurilor A02-A4, pentru atingerea unor eventuale noi niveluri de locuire aurignaciană. 

. S-a optat pentru această modalitate de cercetare deoarece, prin colaborarea cu Dr. Paul Haesaerts 
de la Institutul Regal de Ştiinţele N~turii din Bruxelles s-a stabilit, pe calculator, gradul de înclinare a stratelor 
geologice la Mitoc - Malu Galben. ln acest context, s-a stabilit că, prin dubla înclinare a profilului, perimetrul 
careurilor A02-A4 poate constitui o zonă de conservare a unor locuiri paleolitice mai vechi decât acelea 
identificate deja. S-a optat pentru această situaţie şi datorită preclarităţii fondurilor rezervate săpăturilor 
arheologice. 

Prin cercetarea atentă a întregii suprafeţe, s-a putut constata că, în careurile A02-A01, la adâncimea 
de 12,40 m se află un nivel de pietrişuri de rulare în amestec cu piese de silex, cioplite intenţionat. La 0,20 m 
mai jos, ~ste prezent un alt nivel de astfel de pietrişuri. 

ln careul A3, la adâncime de 12,05 m (corespunzătoare adâncimii de 12,40 m din A02) au fost 
identifica)e stânci de calcar din baza versantului, piese de silex şi un molar de cal. 

ln careul A4, la adâncimea de 11, 70 m, peste nivelul de stânci de calcar, s-a conservat un craniu de 
cal (Equus caballus) aproape întreg, dar fără materiale litice. 

89. MURIGHIOL - HALMYRIS, jud. Tulcea; Mihail Zahariade IRT, Florin Topoleanu, ICEM 
Tulcea; Al. Madgearu, Traian Dvorski, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie militară 

Campania de cercetări arheologice din 1998 a vizat trei areale ale fortificaţiei. 1) peretele de est al braţului 
de nord al zwingeru-lui porţii de vest; 2) curtina dinspre nord de poarta de vest (curtina 12); 3) continuarea, prin 
înlăturarea depunerilor de sol şi vegetale a unui segment din artera mediană orientată NNE-SSV cercetată în 
1987, care asigura legătura între poarta de nord şi Domus 2. 

1) Programul de degajare a porţii de vest, derulat între anii 1992-1997, a impus în 1998 eliberarea 
de dărâmătură a spaţiului interior de acces în fortificaţie în scopul punerii în evidenţă a drumului de limes lat de 
4, 75 m identificat în anii anteriori care pătrunde exact pe direcţia vest în incinta fortificată, şi eliminarea resturilor 
provenite de la prăbuşirea suprastructurilor pe latura de est a braţului nordic al zwingelui oval. 

Operaţia nu a implicat o cercetare strtigrafică, stratul de dărâmătură, înalt de aproximativ 2 m, 
impunând o degajare „en gros" dar nu mai puţin dificlă şi atentă. 

La 1,80 m spre est de linia iniţialăde dărâmături şi la 2,50 m de pilonul central al porţii a apărut, 
prăbuşit, pe ultimul nivel de călcare antic, un fragment provenit de la lintelul porţii interioare. Fragmentul este 
lung de 3 m şi lat de circa 1.20: este alcătuit din hlochete de granit şi şist cu dimensiuni în mPdiP dP 0,40--0,60 m 
legate cu un strat gros de 0,5 cm de mortar alb dur, cu nisip cochilifier şi pietriş fin fără ingrediente de cărămidă 
şi ţiglă. Nu i-am putut determina grosimea deoarece pentru acesta ar fi fost necesară decuparea lui totală din 
pământul şi dărâmătura de pe latura de est, ceea ce ar fi determina dezagregarea lui şi pierderea unui important 
monument de arhitectură. Este semnificativ, pe de altă parte, că fragmentul de lintel a fost găsit prăbuşit şi 
stând pe muchie, oblic, la circa 70° faţă de axul nord-sud al pilonului central al porţii. Acest fapt sugerează mai 
degrabă rezultatul ruperii mai întâi a pilonului şi după aceea, a antrenării lintelului în prăbuşire. Poziţia şi distanţa 
faţă de pilon şi mai ales masivitatea fragmentului sugerează, în opinia noastră, rezultatul prăbuşirii în urma unui 
cutremur şi nu a căderii lui datorită degradării în timp. 

Prin degajarea laturii de est a braţului nordic al zwingerului s-a ajuns practic la situaţia identică din 
punct de vedere constructiv cu cea identificată în 1992 pe latura de est a braţului sudic cercetat, la acea dată, 
de Alexandru Suceveanu. Este vorba de un perete alcătuit din blochete paralelipipedice legate cu un mortar alb 
sfărâmicios, cu nisip cochilifer şi pietriş fin. Ruina actuală se păstrază la cota maximă faţă de ultimul nivel de 
călcare, la +2,40 m. Pe latura de nord ca şi pe cea de sud a fost identificat pintenul care prelungeşte culoarul 
de acces. Acest pinten este lat de 1,20 m şi lung de 1,50 faţă de linia zidului. Colţul de nord-est al acestui braţ 
de zwinger este construit din blocuri masive de calcar galben şi granit. La -0,90 m de actualul nivel de călcare 
şi -1 ,30 m faţă de cota maximă a ruinei peretului de zidărie a fost identificat un zid din blochete paralelipipedice 
legate cu pământ şi gros de O, 70 m. Aceasta crează o situaţie constructivă identică cu cea identificată în 1992, 
la colţul de sud-est al braţului sudic al zwingeru-lui unde se găseşte de asemenea un astfel de zid, delimitând 
spaţiul porţii de construcţiile exterioare adiacente. 

2) Obiectivul nr. 2 din acest an a însemnat debutul programului de degajare la exterior a curtinelor şi 
turnurilor. Conform prevederilor protocolului din 1981, prin care echipa de cercetători urmează să-şi 
concentreze atenţia asupra insulei I, am început degajarea, la exterior, a curtinei nr. 12 de la nord de bastionul (de nord) 
al porţii de vest. 

Degajarea a implicat o săpătură nestratigrafică, stratul de dărâmătură din piatră şi mortar atingând 
până la nivelul antic o grosime de circa 2,50 m, aşa cum rezultă din spaţiul vizibil creat, încă din 1997, pe latura 
de nord a 8 2. 

Curtina, înţeleasă ca spaţiu între 8 1 şi următorul presupus turn nr. 12, are o lungime de 22,5 m. Pe 
adâncimea pe care a fost degajată, -1,80 m, de la cota maximă a ruinei pe care se păstrează zidul de incintă 
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are 3,20 m grosime, este construit din asize de blochete de granit şi şist paralelipipedice, cu dimensiuni între 
0,30-0,80 m lungime şi 0,05-0,20 m lăţime, care alternează cu blocuri rectangulare, pătrate sau 
dreptunghiulare, din acelaşi material, cu mărimi variind între 0,40 x 0,70 m. Asizele sunt orizontal dispuse, cu 
preocuparea regularizării lor cu blochete mai mici. Întreaga zidărie este astfel construită în opus spicatum cu 
un mortar alb, sfărâmicios, cu var şi nisip cochilifer şi pietriş. 

La 22,5 m spre nord, în locul aşteptatului turn nr. 12, se găseşte un bastion, care ar putea fi interpretat, 
în actualul stadiu al săpăturii, şi ca un contrafort care iese în afara incintei cu 1, 70 m, construit în aceeaşi 
manieră cu incinta cu care se ţese. Frontul de nord al bastionului este puternic distrus. Pentru respectarea 
numerotării bastioanelor de pe latura de vest l-am notat cu 8 3 . Nu cunoştem lăţimea lui 8 3 , deorece nu l-am 
degajat în totalitate. 

3) În campania din acest an am reluat o săpătură mai veche din 1987 care a identificat de-a lungul 
unei artere (S 1), orientată NNE-SSV, un şir de clădiri E1, E2, E3 , aflate pe latura de ESE, co~struite din piatră 
legate cu pământ, nealiniate, iar pe latura de VSV colţul unui mare edificiu încă nedecopertat. Intre aceste două 
şiruri strada are lăţimea de 3,25 m, lăţime care include şi bordura şirului de edificii de la ESE. O altă stradă, 
ESE-VNV, întretaie S 1 intre E1 şi E2. Ea este lată de 2,80 m. S

1 
este întretăiată de o alta (S

3
), orientată 

VNV-ESE, lată de 4,20 m, cu sistem de canalizare. 
Cercetările din acest an au definitivat cunoaşterea unui obiectiv de mare importanţă a cetăţii Halmyris 

- poarta de vest - unde au fost obţinute date semnificative despre cronologia, arhitectura militară şi locul 
acestui obiectiv în contextul general al frontierelor romane de la Dunărea de Jos. Cercetările efectuate în arealul 
interior al cetăţii au pus, în evidenţă primele date concrete privitoare la structura sistemului stradal şi noi 
elemente de urbanism. 

În perspectiva investigaţiilor din anul 1999, colectivul de cecetători de la Halmyris şi-a propus 
decopertaterea unor noi segmente din zidul de apărare de pe latura de -vest, precum şi dezvelirea unor 
suprafeţe menite a pune în lumină clădiri cu funcţionalitate militară şi administrativă. De asemenea, în anul 1999, 
pe baza aprobării date de Direcţia MonumentehY Istorice vor începe lucrările de conservare-restaurare a 
monumentului fapt ce va facilita introducerea obiectivului în circuitul turistic intern şi internaţional. 

90. NANDRU, corn. P~işu Mic, jud. Hunedoara; Alexandru Păunescu, IAB 

Reluarea cercetărilor în anii 1997-1998, în „Peştera Curată" de la Nandru, după o întrerupere de peste 
40 de ani, a avut un dublu scop. Primul a constat din prelevarea de probe de oase, cărbuni şi sol în vederea 
obţinerii de date de radiocarbon, pentru o încadrare cronologică cât mai exactă ale celor şapte niveluri 
musteriene. Cel de al doilea, mult mai greu de realizat, ne-a permis, prin spălarea şi cernerea întregului 
sediment săpat din 1 O în 1 O cm, recoltarea unor bogate resturi osoase de micromamifere. 

În acest, sens au fost executate în „sala mare" sau „rotonda" peşterii (ale cărei dimensiuni sunt 
cuprinse între 18-21 m lungime şi 8-9 m lăţime), două sondaje: Caseta A (de circa 9 mp), în colţul nord-vestic 
al sălii, săpată în 1997 şi Secţiunea III (S III de 14 mp), trasată în partea opusă, pe direcţia sud-nord, 
perpendiculară pe S I a/1955, săpată în vara anului 1998. Sondajul efectuat anul trecut prezintă o deosebită 
importanţă deoarece el ne-a oferit date noi referitoare atât la stratigrafie cât şi la descoperirea unor resturi de 
vetre simple de foc, în cele trei niveluri inferioare musteriene (la - lb - Ic). Sedimentele din Peştera Curată se 
înscriu pe o grosime de 5-5, 25 m. Din punct de vedere arheologic, s-au identificat (de sus în jos) următoarele 
depuneri de locuire: A- strat postpaleolitic (neolitic, perioada de tranziţie de la neolitic la bronz, medieval), gros 
de circa 0,40; B - strat steril arheologic, gros de circa 1,50 m, cu bucăţi, unele foarte mari, de calcar, în partea 
superioară şi mai mici în partea inferioară. Ceea ce ne reţine atenţia este descoperirea, între 1,20-1,30 m 
adâncime, a unui fragment de lamelă de silex, fapt ce ne-ar putea îngădui să vorbim de o locuire, probabil cu 
totul temporară, a unor vânători gravetieni. Fără îndoială, este greu de precizat dacă aceasta este, cronologic 
vorbind, contemporană sau mai veche ori mai recentă, decât locuirea şi ea de scurtă durată, descoperită în 
peştera învecinată, cunoscută sub denumirea de Peştera Mică sau Spurcată şi care, a oferit puţine piese litice, 
dar tipice inventarului gravetian. Locuirea de aici a fost datată pe bază de radiocarbon la: 20770 + 930 BP 
(Gr A - 4386); C - strat musterian li cu patru niveluri (lld - llc - llb - Ila), având o grosime de circa 1,30 m; 
D - strat steril arheologic cu bucăţi mai mari şi mai mici de calcar, gros de circa 0,30 m; E - strat musterian I, 
cu trei niveluri (Ic - lb - la), gros de circa 1, 70 m, primul nivel (la), aşternându-se direct pe patul de stâncă al 
peşterii. Vetrele din aceste trei niveluri constau din aglomerări, mai mult sau mai puţin compacte de cărbuni 
mărunţi de lemn, cenuşă şi chiar pământ ars. Ele se înscriu, în general, într-o formă ovală, având dimensiuni şi 
grosimi diferite. Cea mai mare şi cea mai bogată dintre ele este cea din nivelul lb în interiorul şi în jurul ei 
găsindu-se 39 de obiecte litice, oase sparte, unele dintre ele mai mult sau mai puţin calcinate, doi molari de 
equid şi o falangă de urs de peşteră. În ceea ce priveşte inventarul litic descoperit, cu precădere, în campaniile 
din 1955-1956, fără a intra în detalii tehnico-tipologice, putem spene că, privit în ansamblu, el aparţine acelui 
facies al musterianului peşterilor carpatice, reprezentat, se pare, de o variantă regională a Charentianului, având 
destul de multe similitudini cu cel găsit în Peştera Spurcată sau cu cel aflat în Peştera „Bordu Mare" de la 
Ohaba Ponor şi din altele. 
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91. NOVIODUNUM - ISACCEA, jud. Tulcea; V. H. Baumann, ICEM, Tulcea 

Cea de a patra campanie de săpături arheologice la Noviodunum s-a desfăşurat în sectorul turnului 
mare al cetăţii (CT-Turn), unde, în afara secţiunii de control CT-I, fuseseră executate, în 1997, secţiunile: 
CT-11 la vest şi CT-I11 pe mijloc. 

Concentrarea cercetărilor în această zonă s-a datorat în primul rând nevoii de a se înlătura pericolul 
prăbuşirii pereţilor de moloz de la secţiunile adâncite intre 3 şi 5 m. Desigur că, fondurile destul de reduse, faţă 
de cele solicitate în proiectul-plan de săpătură de la începutul anului 1998, au contribuit la caracterul limitat al 
săpăturilor efectuate. 

În 1998 au fost deschise două noi fronturi de lucru, paralele cu secţiunile existente: CT-IV la răsărit de 
CT-I, ceea ce a permis în acest loc extinderea cercetărilor pe încă 4,50 m lărgime, şi CT-V la apus de CT-11, 
extinzându-se zona cercetată cu încă 3,40 m lărgime. A fost astfel înlăturat riscul prăbuşirii pereţilor foarte 
solicitaţi de straturile. de dărâmături şi, în acelaşi timp, s-a creat posibilitatea delimitării turnului mare, prin 
dezvelirea laturilor sale de est şi vest. În general, au fost urmărite nivelurile romano-bizantine bine conturate, 
săpătura fiind adâncită în CT-IV şi CT-V până pe nivelul IV spre nord şi nivelul VI spre sud. Nivelul III reprezintă 
în turn ultima perioadă de locuire romano-bizantină. Podeaua este arsă, bulversată şi acoperită de un strat masiv 
de dărâmături incendiate, în care materialul arheologic este aproape inexistent. Situaţia este relevantă pentru 
sfârşitul cetăţii şi reflectă distrugerea, incendierea şi părăsirea acesteia într-un moment post-Justinian, pe care 
nu-l puteam, preciza încă. · 

Curăţirea dărâmăturilor de pe nivelul IV, pe podeaua căruia în CT-I şi CT-11 se afla un strat subţire de 
grâu carbonizat, a permis observaţia, conform căreia, în perioada respectivă turnul era întrebuinţat pentru 
depozitarea cerealelor. De o parte şi de cealaltă a intrării în turn, intrare surprinsă şi parţial cercetată în 1998 
până pe nivelul IV, s-au găsit resturile unor magazii cu pereţii construiţi din paiantă, sprijinite la nord pe zidul de 
incintă. Cercetările din 1998 au permis şi stabilirea dimensiunilor exacte ale turnului mare al cetăţii romano
bizantine. 

În secţiunea de control CT-I s-au adus noi clarificări stratigrafice. S-a constatat că zidul avansat al 
turnului era prevăzut la interior cu o plintă dublă, iar nivelul VIII - nivel de călcare al zidului median, descoperit 
în 1997, corespundea nivelului superior al plintei. Săpătura din CT-11 a demonstrat că turnul era prevăzut în zona 
mediană dintr-un şir de piloni rectangulari a căror funcţionalitate era legată, până la nivelul VIII, de amenajarea 
spaţiului interior al turnului. Nivelul VII, a cărui podea de mortar de var, construită pe straturi succesive de 
nivelări, acoperă pilonul central în CT-I şi corespunde nivelului plintei superioare a zidului de incintă marchează 
o fază de reamenajare a turnului. Sub nivelul VII, spre sud, s-a găsit numai ceramică romană timpurie, provenită 
dintr-o groapă a cărei pantă de scurgere coboară sub plinta de fundaţie a zidului de faţadă a turnului. 

Cercetările viitoare vor permite, în condiţiile degajării întregului spaţiu interior al turnului, noi clarificări 
strat1graf1ce. 

92. OCNA SIBIULUI, jud. Sibiu; Dumitru Pretase, Universitatea „Babeş-Bolyai Cluj-Napoca; 
Mihai Blăjan, Muzeul Unirii Alba Iulia 

Descoperirile întâmplătoare din primăvara anului 1961 (5 urne de inci~eraţie) au oferit prilejul executării 
primului sondaj arheologic la marginea nord-vestică a localităţii Ocna Sibiului. ln cele două casete săpate de D. 
Pretase s-au dezvelit 13 morminte de incineraţie şi unul de inhumaţie. În anii următori {1962-1965), autorul a 
continuat dezvelirea complexului funerar şi a identificat 135 morminte, de inhumaţie ( 15) şi de incineraţie ( 120). 

Scheletele înhumate depuse, la mică adâncime (0,33-0,65 m), în decubit dorsal sau chircite (M 40), 
erau orientate pe direcţia SE-NV, NE-SV, S-V etc şi aveau poziţia mâinilor diferită de la un individ la altul. Studiul 
antropologic al osemintelor a determinat 12 copii de ambele sexe şi trei femei mature. 

Inventarul funerar atestat în nouă morminte constă din vase de lut aşezate lângă schelet şi obiecte de 
podoabă (cercei din bronz şi mărgele de sticlă). 

Mormintele de incineraţie cuprind 120 urne întregi şi fragmentare, depuse la adâncimi cuprinse între 
O, 10-0,34 m. S-au identificat peste 160 vase modelate la roată din pastă nisipoasă. Unele sunt arse oxidant 
incomplet, altele în mediu reducător. De obicei, urnele sunt oale-borcan de mărime mare, dar semnalăm, uneori, 
şi vase mai mici ornamentate prin incizie cu benzi de striuri orizontale sau ondulate. Ele conţin oase umane 
calcinate, bucăţi de cărbune, piese din metal (cuţite, amnare, catarame, vârfuri de săgeţi, scoabe etc), un 
fragment de piepten, un os de animal decorat şi ofrande animale. 

Investigaţiile antropologice efectuate asupra resturilor osoase din 96 morminte de regretatul Dardu 
Nicolaescu - Plopşor şi Wanda Wolschi au diagnosticat 187 indivizi din care, cu certitudine, 81 bărbaţi şi 87 
femei. 

Statistica pe grupe de vârstă cuprinde 4 7 indivizi infans 1-subadult, 131 de adulţi şi un senil. 
Pe baza caracterelor morfologice, a aspectului constituţiei osemintelor şi staturii femeilor din 

mormintele de inhumaţie, autorii atribuie cimitirul unui grup de indivizi cu forme esteuropoide, adică unei 
colectivităţi slave. 
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Analiza inventarului funerar şi analogiile oferite de diverse complexe contemporane asigură datarea 
mormintelor de la Ocna Sibiului în secolul al Vlll-lea şi la începutul veacului al IX-iea. 

În concluzie, realizarea monografiei arheologice şi antropologice a cimitirului biritual descoperit pe 
locul numit „Lab", contribuie la cunoaşterea realităţilor paleodemografice din perioada de convieţuire a slavilor 
cu populaţia românească şi de încheire a procesului de etnogeneză a poporului român. 

93. OHABA PONOR - PEŞTERA BORDU MARE, jud. Hunedoara; Romică Pavel, MCDR în 
colaborare cu membrii clubului de arheo-speologie C. S. Nicolaescu-Plopşor din cadrul Universităţii 

„Valachia"-Târgovişte 

Deschiderea unor săpături de salvare era necesară datorită stării avansate de degradare a 
sedimentului peşterii în mare parte datorate acţiunilor antropice. În acest scop au fost deschise două secţiuni: 

- o casetă de 2 x 1 m la circa 5 m de la intrare în partea stângă a peşterii. Suprafaţa acestei secţiuni 
s-a micşorat progresiv pe măsură ce săpăturile au înaintat. 

Din această casetă s-au recuperat în total 66 de piese repartizate astfel: 
- 1,00 m-1,10 m: 2 piese; - 1,40 m-1,50 m: 1 piesă; -1,60 m-1,70 m: 4 piese; -2,50 m-2,60 m: 

21 piese; - 2,60 m-2,70 m: 38 piese. 
Dintre acestea au fost identificate: - o lamă de silex; - 3 nudei cuarţit; - 3 galeţi cuarţit; - 69 de aşchii. 
- A doua secţiune a fost deschisă în partea dreaptă a peşterii la circa 7-8 m., de la intrare. Suprafaţa 

acesteia a fost de 2 x 2 m. · 
Au fost descoperite 90 de piese: 
- 0,25 m-0,50 m: mai multe resturi ceramice aparţinând mai multor epoci: pre-Griş, Coţofeni; 

- 0,90 m -1,00 m: o piesă; -1,00 m-1,10 m: 2 piese; 1,10 m-1,20 m: 2 piese M; 1,60 m-1,75 m: 13 piese; 
1, 75 m-1,90 m: 18 piese; - 1,90 m-2,00 m: 5 piese; - 2,00 m-2, 1 O m: 1 O piese; 2, 1 O m-2,20 m: 14 piese; 
2,30 m-2,40 m: 6 piese; - 2,40 m-2,50 m: 19 piese. 

Dintre acestea au fost identificate: 
- 8 racloare (4 din silex, 4 de cuarţit); - 2 lame (o lamă de silex, una de opal); - 5 nudei de cuarţit; 

- 25 de galeţi (5 din gresie); 34 de aşchii (2 de silex); - o plachetă de gresie. 

94. ORADEA, jud. Bihor 

I. ORADEA- CETATE, Adrian A Rusu, IAIA; Doru Marta, Muzeul Ţării Crişurilor-Oradea 

Campania arheologică din vara anului 1998 a marcat trasarea secţiunii S XXIII (16,5 x 2,5 m), orientată 
nord-sud, perpendicualară pe latura de nord a brutăriei, construcţie din secolul al XVIII-iea. Latura de nord a 
secţiunii atingea incinta de sud a palatului princiar, aflat în mijlocul cetăţii propriu-zise. Trasarea acestei secţiuni 
în locul menţionatat a avut o motivaţie oarecum aparte. Zona fiind una cu acces rutier permanent, sistarea 
acestuia a marcat exact spaţiul de timp necesar trasării secţiunii amintite. 

Din păcate închiderea dinspre vest a aripii noi a palatului episcopal a fost suprapusă de brutăria mai 
sus amintită. Stratigrafia a respectat doar parţial mai vechile situaţii din secţiunile trasate în acest areal. Drumul 
de rond, marcat lateral cu pietre provenite de la vechile construcţii medievale a fost redescoperit. Sub el, 
într-un nivel relativ confuz, marcat cu ceramică specifică secolelor XVI-XVII au fost cercetate două schele 

orientate est-vest (au fost numerotate în continusrea celor săpate în anii anteriori: M 64 şi M 65). Păstrate 
întregi, ele au fost aşezate în aceeaşi groapă. Lipsa inventariului îngreunează datarea. Prezenţa în preajma 
scheletelor a unor urme de var poate sugera o înhumare grăbită, specifică perioadelor cu molimă. Stratigrafia 
secţiunii este profund răvăşită de un imens nivel de umplere şi nivelare. În interiorul acestuia sunt fragmente de 
cărămidă, ţiglă, pietre, mortar şi pământ. Prezenţa acestui nivel se explică prin nevoia de uniformizare a nivelului 
de călcare în momentul funcţionării marelui şantier de construcţie a palatului princiar. Nivelul stratigrafic inferior, 
care atinge adâncimi deja obişnuite pentru cetatea orădeană - 3,60 - 3,80 m. -surprinde realitatea secolelor 
XII-XIV, cu material arheologic specific perioadei. Faptul că nivelul respectiv este plat, arată clar că acest loc, 
era în afara primei fortificaţii - cu val şi palisadă - de la Oradea. 

Materialul arheologic, nu foarte abundent, cuprinde în majoritate ceramică de uz comun, smălţuită sau 
pictată, încadrabilă cronologic în secolele XIII-XIV şi XVI-XVII. Căldările de lut lipsesc. Puţinele fragmente de 
cahle sunt târzii; nu reprezintă ornamente iar unele sunt smălţuite. Dintre piesele metalice distingem un pinten 
târziu, cu spin lung, probabil din secolul al XVII-iea, ghiulele şi bombarde fragmentare, câteva unelte extrem de 
corodate, mai multe aplici din bronz a căror destinaţie este greu de precizat. Monedele sunt de asemenea târzii. 
Una este cu siguranţă turcească, lucrată în bronz, extrem de precar conservată. În nivelul corespunzător au 
apărut câteva fragmente de lulele şi mici bucăţi de ceşti din pastă caolinică, cu siguranţă databile în scurtul 
răstimp al paşalâcului orădean (1660-1692). Celelalte piese monetare sunt crăiţari din secolul al XVIII-iea. 
Piesele de construcţie provenite de la vechea catedrală gotică şi palatul princiar nu prezintă decoraţii speciale. 
Semnele de meşter sesizate N şi h continuă seria celor descoperite în anii anteriori. 
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11 ORADEA - SALCA 

A. wGHEŢĂRIE"; Doina Ignat, Sorin Bulzan, Muzeul Ţării Crişurilor - Oradea; Gruia Fazecaş, Palatul 
Copiilor - Oradea; Călin Ghemiş, student, Universitatea Babeş-Bolyai - Cluj-Napoca 

În continuarea săpăturilor de salvare din anii anteriori a fost terminată cercetarea casetei B. - 5 x 6 m 
şi a secţiunii S. III, ambele situate în faţa bisericii ortodoxe, aflate, încă, în construcţie. 

În caseta B toate complexele descoperite, în 1998 sunt eneolitice, aparţinând diferitelor faze ale culturii 
Tisa. Sub platforma de piatră a locuinţei de suprafaţă Tisa III, dezvelită în 1997, intre -0,70 -0,90 şi 1,60 -1.70 m, 
O 2-6/A-C a apărut un strat de depunere cu bogat material arheologic, denumit convenţional 5'. Acesta 
împreună cu platfarma de piatră este tăiat în O 1,2/A-C de un alt ;trat de depunere, 5, dar care conţine pe 
lângă material eneolitic şi altele, ulterioare, datate în bronzul timpuriu, târziu şi Hallstatt. Pornind din profilul de 
SE, în O 1,2/E,D a fost delimitat parţial un complex, probabil locuinţă, de formă albiată, în profil vertical, adâncă 
de 50 cm., semicirculară, în profil orizontal, lăţime 2,08 m., aparţinând fazei a doua a sitului eneolotic, respectiv 
culturii Tisa li - grupul Salca-Herpaly. Stratul care a umplut complexul trebuie să fi fost cel denumit convenţional 6, 
surprins numai în O 1,2/ A, intre -1,40 şi - 1,60, care acoperă un strat de amenajare, similar ca textură, diferenţa 
fiind dată de pigmentul alb, probabil cenuşă (6) şi de abundenţa materialului (stratul ulterior). Această 
interpretare este verificată de existenţa unui alt strat, sub cele două menţionate, aproape identic ca textură şi 
culoare cu 6. În sfârşit la -1,80 -2,00 m, în O 1,2/A,B a fost identificată o locuinţă adâncită din prima fază de 
locuire cu un bogat inventar ceramic şi osteologic şi adâncă de 50 de cm. 

S. 111, dimensiuni 2 x 1 O m, a fost trasată la 20 de metri SE de Cas. 8. După primele trei straturi 
moderne, la -0,90-1,00 m, a fost identificată o a treia platformă de piatră a unei locuinţe de suprafaţă, de la 
demararea săpăturilor în 1996, şi a patra cunoscută. Pentru prima dată a fost identificată o parte a unei laturi 
mărginită de peretele din chirpic, prăbuşit, apoi o groapă de par plasată în interiorul platformei. Sub aceasta şi 
pe toată suprafaţa există stratul de amenajare surprins în fiecare secţiune, 5', intre -1,00-,20 şi -1, 70-1,80 m. 
Contextul 6 din faza a doua umple o locuinţă albiată, surprinsă parţial, lungime maximă 4,30 m, cu podeaua direct 
pe lutul virgin având o refacere păstrată numai la extremităţi, de această dată din pietre de râu de talie mică 
acoperite cu cenuşă. În interiorul locuinţei au apărut două gropi, una a unui stâlp de lemn, cealaltă considerată 
o vatră, pentru că în ea au fost identificatb bucăţi de chirpic iar la bază cenuşă ce acoperă pietrele de râu din 
fundul gropii. O altă groapă cu urma stâlpului de lemn carbonizat, a fost surprinsă pe jumătate, restul în profil, în 
O 9-1 O, adâncă de 1, 1 Om de la nivelul de călcare. Aceasta se afla probabil în colţul unei alte locuinţe. Sub acest 
nivel în O 4-7/A, la -2,00 ma fost identificastă o locuinţă adâncită 0,50 m, cu marginile rotunjite, surprinsă şi ea 
p::irţi::il, (li:iţimP 2,00 m) cu m::itPri::il ::irhPologic ::ip::irţin::ind grnplll~ii S::ilr::i-HPrp::ily În n 1-8, întrP -2,20-?,40 m, 

un strat de amenajare din lut cu chirpici şi ceramică în textură, acoperă un altul aparţinând probabil unei locuiri 
(-2,40-2,65 m). Amândouă sunt databile, pe baza materialului arheologic, tot în grupul Salca-Herpaly. 

B. wPEPINIERĂ" Sorin Bulzan, Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea. Gruia Fazecaş, Palatul Copiilor, 
Oradea. Călin Ghemiş, student, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

În iulie 1998, la punctul „Pepinieră", în spatele depoului de tramvaie al oraşului şi la cca. 100 de metri 
SE de pârâul Peţa, lucrătorii cimitirului municipal au săpat o groapă în scopul transportării humusului necesar 
pentru nivelarea terenului într-o parte a cimitirului. Din pământul răvăşit a fost cules material ceramic din mai 
multe epoci, piese de fier, în special piroane şi cuie, apoi piese de bronz datate în bronzul timpuriu. La 
îndreptarea profilelor s-au conturat mai multe gropi dintre care două s-au dovedit a fi de provizii aparţinând 
secolelor 1-11 p. Chr, acestea fiind tăiate de două morminte medievale, orientate est-vest, prea sărace în inventar 
pentru a putea fi datate cu exactitate în acest moment. Înclinăm totuşi să credem, pe baza materialului ceramic 
deosebit de fragmentat, că ele pot fi datate larg în secolele XV-XVI. În etapa imediat următoate a fost trasată 
o secţiune cu dimensiunile 20 x 2 m cu scopul de a identifica stratigrafic diferitele etape de locuire ale zonei. 
Sub pământul vegetal adânc răvăşit de lucrările agricole, 0-0,30 m, a fost identificat un strat de depunere, 
- 0,30 -0,55 -60 m cu material arheologic amestecat: epoca bronzului, grupul lgriţa şi cultura Otomani, Lafene 
celtic şi dacic, prefeudal, secolele IX-X, medieval, secolele XIV-XV. Din acesta pornesc toate complexele 
identificate, ele fiind vizibile mai clar în stratul ulterior, format din amestecul lutului steril cu stratul superior cu 
foarte puţin material arheologic. Între O 11-15 şi într-o casetă trasată tocmai în acest scop fost dezvelită, în 
întregime, o locuinţă de formă pătrată cu laturile de 2,62 x 2,50 m, dotată cu o vatră cu marginile ridicate cu 
5 cm. Ea se datează în secolul I şi probabil prima parte a lui li p.Chr. În O 17-18 s-a conturat o groapă rotundă 
în profil orizontal, în formă de sac, în cel vertical, cu diametrul de 1,60 m, conţinând un bogat material arheologic 
datată pe baza acestuia la fel ca şi locuinţa. De remarcat, este că toate gropile datate în această epocă au cam 
acelaşi diametru. În epoca bronzului se datează un cuptor menajer, probabil, cu diametrul de 1, 70 m, deservit 
de o groapă adosată, cu diametrul de 0,48 cm şi situat în caroul 2-3. 
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95. ORAŞUL DE FLOCI - com Giurgeni, jud Ialomiţa 

Sector Grind 2, Necropola nr. 5; Anca Păunescu, MNIR; Elena Renţa, OJPCN Ialomiţa 

Continuarea cercetărilor în acest sector a urmărit două obiective: verificarea limitei de vest a întinsei 
necropole investigată în campaniile anterioare şi sondarea zonei din apropierea celor două cuptoare de ars 
ceramica, descoperite şi cercetate în anul 1997. 

Au fost trasate două secţiuni, paralele cu cele din campania anterioară, la distanţa de 0,50 m spre 
nord, orientate de asemenea est-vest: S. 95 (22,50 m x 2 m) şi S.96 (16 m x 2 m). 

Au fost identificate şi cercetate 18 morminte (M.922-M.939) dintre care , 7 erau morminte de copii, 
ce aparţineau grupei infans I. Scheletele se află depuse în decubit dorsal, cu variante ale poziţiei braţelor, 
întâlnite în timpul cercetărilor anterioare. Concentrarea mormintelor în primul carou al celor două secţiuni, cu 
excepţia M.930 aflat la o distanţă de 1,25 m spre vest, întăreşte observaţia noastră din anul 1997, în legătură 
cu precizarea limitei vestice a acestui cimitir. 

Mormintele sunt lipsite de inventar, cu excepţia M.930, de la care a fost recuperată o monedă, ce 
urmează să fie identificată după operaţiile de curăţire şi conservare. În trei cazuri s-au descoperit câteva 
fragmente de scoabe şi piroane de fier ce provin de la sicrie. 

Gropile mormintelor au perforat un nivel de locuire anterior, locuire distrusă în urma unui incendiu 
puternic. 

Cu excepţia unei mici gropi menajere (S.96), nu au fost descoperite alte complexe. 

Sector. Grind 6-vest, Mănăstire; Dana Mihai, Silviu Oţa, MNIR 

A fost reluată cercetarea din 1997 prin trasarea secţiunii S 7/1998 (16 x 2 m) în prelungirea secţiunii 
S1 B, C/1997, spre interiorul grindului, şi deschiderea lui S. 8/1998 (16 x 2 m) la vest de cea dintâi, lăsând 
între ele un martor de 1,00 m. În secţiunile amintite nu a fost surprins nici un complex, singurul material 
recuperat constă în câteva resturi osteologice şi ceramică fragmentară. 

La o distanţă de 28,00 m vest de secţiunea S 1 A/1996 şi S 1 B, C/1997 a fost trasată o altă secţiune 
S. 10/ 1998 (24 x 1 ,5 m), începând de la marginea grindului şi având orientarea NS. La ·est de ea, începând din 
dreptul metrului 7 (spre sud), cu un maror lat de 1,00 mau fost deschise patru casete C1-4/1998 (2 x 4 m); 
orientarea lor este VE, iar martorii dintre ele au aceleaşi dimensiuni (2 x 4 m). 

Pe fundul S 10/ 1998 şi al casetelor C 1-4/1998 se constată că nivelul de steril arheologic este 
denivelat. Peste steril este un nivel de amenajare cu o grosime variabilă, cuprinsă între 7-8 cm şi 0,40 m. 
Nivelarea s-a realizat astfel încât să fie acoperite toate gropile din steril. 

Peste nivelul de amenajare din pământ maro-zgrunţuros, a fost săpată o mare groapă menajeră 
G1/1998, surprinsă în S 10/1998 - caroul 4 metrul 6,50 - caroul 11 metrul 21 şi de la martorul dintre C1 şi 

C 2/1998 până în caseta C 4, cu mai multe faze de umplere şi de ex1indere. 
La nord de G 1 /1998 a fost surprinsă locuinţa 1/1998, orientată NV-SE (în S 10/1998, caroul 11, 

C4/ 1998), care a fost 11 , C4/ 1998), care a fost cercetată parţial. Locuinţa 1 a avut două faze de refacere. 
În prima, pe latura sudică a funcţionat o sobă cu cahle. Lângă ea exista şi o groapă menajeră (G2). 

În ambele faze, podeaua a fost amenajată din lut bătătorit, cu grosimi variabile (20-24 cm). În faza a 
doua a locuinţei 1, în C4 funcţiona o vatră (1,00 x 0,55 m). 

Locuinţa 2/1998, cercetată parţial, a fost surprinsă la sud de G1/1998 şi a avut trei faze de refacere. 
Ca mod de amenajare este aproape identică cu prima, dar trebuie precizat că în fazele doi şi trei a fost refăcută 
cu o uşoară deplasare spre sud, iar podeaua a fost placată cu lemn iniţial. 

Locuinţa 3/1998, este de fapt un atelier de prelucrare a bronzului. cea mai mare parte a fost surprinsă 
în zona C 1, martorul dintre C2 şi C3. Orientarea este NE-SV, cel mai probabil, fără a putea spune cu 
certitudine până la dezvelirea completă a locuinţei. 

Lungimea laturii de NV este de 7,65 m. Pe latura de N-E a avut un cuptor de formă rotundă, din lut 
(60 x 70 cm), iar spre N-V exista o groapă menajeră (G5) cu diametrul de 0,80 m şi adâncimea de 0,20 m. 

Materialul recoltat constă în principal din granule din bronz topit, fragmente din tablă din bronz, verigi 
din tablă şi un fel de conuri din tablă de bronz cu o lungime de 2,50-3,00 cm. Din stratul de arsură provine şi 
o monedă şi ceramică de lznik. 

Locuinţa 4/1998 suprapune locuinţa 3/1998 şi se prezintă sub forma unei podele subţiri din lut (3/4 cm), 
extinsă spre NE. Locuinţa a fost distrusă prin incendiere, după care a fost perforată, împreună cu locuinţa 
anterioară (locuinţa 30 prin ex1inderea gropii 1 /1998, care a funcţionat în permanenţă în zonă. 

Inventarul constă în ceramică, oase de animale, fragmente ceramice de lznik arse. 
După incendiere a avut loc o reamenajare parţială a zonei cu pământ maro-zgrunţuros. 
Locuinţa 5/1998 a fost surprinsă parţial în C1/1998, în colţul ei de SE. Podeaua este din lut bătătorit 

şi are o grosime de 14 cm. 
Peste aceste complexe au fost surprinse o serie de gropi cu dimensiuni variate, vetre alveolate, toate 

distruse în cea mai mare parte de lucrările agricole recente, fără a se putea stabili vreo legătură între ele. În una 
dintre aceste gropi a fost găsit un ulcior, o matriţă şi o monedă. 
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Materialele descoperite în groapa 1/1998 sunt dintre cele mai diverse: ulcioare sparte, boluri întregi, 
fragmente de castroane, cuţite, lacăte, chei balamale, scoabe, cuie, granule şi bucăţi mdin bronz (atelier), 
ceramică de lznik, fragmente din recipiente de sticlă, pipe, fusaiolă, ace de cusut şi de păr, plachiuri de la 
încălţăminte. 

Ceramica este reprezentată prin numeroase fragmente ceramice care provin de la mânere de ulcior, 
ulcioare nesmălţuite, castroane şi farfurii pictate şi smălţuite, căniţe cu gura trilobată, cahle fragmentare, etc. 

96. ORGAME - ARGAMUM, corn. Jurilovca, jud. Tulcea; Mihaela Mănucu Adameşteanu, IAB 

NECROPOLA TUMULARĂ; Vasilica Lungu, ICEM Tulcea 

Lucrările s-au concentrat în aria monumentului funerar TAes pentru a epuiza cercetarea şanţului de 
ofrande. Aici au fost cercetaţii jumătate dintre martorii (L: 10-14 x O, 75 m) păstraţi între cele 32 de secţiuni 
decshise în anii trecuţi. Materialul arheologic rezultat completează din abundenţă inventarul funerar al 
mormântului. Subliniem, ca observaţie generală, concentrarea unui bogat material amforic, specific pentru a 
doua jumătate a secolului IV - începutul secolului III a. Chr., în şanţul de ofrande, ţigle colorate cu vopsea brună 
sau roşcată, resturi osteologice incinerate. Cele mai bine reprezentate sunt centrele Thasos, Chios, Mende şi 
Sinope. Mult mai rar apar alte tipuri ceramice: veselă de turnat sau de consum pentru lichide: oinochoai, cratere 
sau cantharoi. 

În afară de cercetarea arheologică propriu-zisă a tumulului T A95 , ne propusesem pentru anul 1998 şi 
demararea unor lucrări de restaurare şi conservare a acestuia. Lipsa fondurilor necesare a dus la amânarea 
acestui proiect pentru anul 1999. 

Un alt obiectiv a fost şi continuarea investigaţiei în aria tumulului TD97 • În partea sud-estică a acestuia, 
constatasem din anii trecuţi prezenţa unei amenajări din pietre, deranjate şi ameninţate cu dispariţia, datorită 
amplasării sale în pantă şi foarte aproape de suprafaţa actuală de călcare. Aici au fost deschise 4 casete cu 
laturile 4 x 4 m, unde s-a săpat până la adîncimea maximă de 0,50 m, cotă la care se află stânca naturală. S-a 
recuperat astfel traseul ringului de piatră al unui mormânt databil în prima jumătate a secolului III a.Chr. 
Conţinutul acestuia a dispărut în timp, fiind recuperate doar câteva fragmente de la o oinochoe cu corp canelat, 
acoperită cu firnis negru, un fragment dintr-o cană de ceramică cenuşie lucrată la roată şi câteva fragmente 
atipice de amfore greceşti. 

97. OROSFAIA, corn. Mii~, jud. Bistr~a-Năsăud; Corneliu Gaiu, Dan Lucian Vaida, Muzeul 
Judeţean Bistriţa 

Cercetările de la Orosfaia au ca punct de pornire descoperirea întâmplătoare în anul 1964 a unui 
mormânt celtic intrat în literatura de specialitate sub denumirea de „mormântul de la Comlod". Investigaţiile 

întreprinse în primăvara anului 1998 la Comlod, pentru identificarea exactă a locului descoperirii, au sfârşit în 
localitatea învecinată Orosfaia, de care aparţine în realitate punctul căutat. Acesta, numit de către săteni 
„Groapa Viilor", reprezintă coama unei coline de nisip situată în partea de nord a satului. Anterior cultivată parţial 
cu viţă de vie, în prezent este folosită ca loc de păşune pentru animale. 

Săpăturile din 1998 s-au desfăşurat în totalitate pe capătul sudic al dealului, în zona depistării 

complexului amintit. Au fost trasate 13 secţiuni cu lungimi cuprinse între 15 şi 36 m, orientate, excepţie făcând 
S XIII, pe direcţia NE-SV fiind degajată o suprafaţă de cca 700 m2 . Cercetările au dus la dezvelirea sau 
identificarea unui număr de 11 morminte, reprezentând totodată limita sudică a necropolei. 

Complexele funerare de la Orosfaia prezintă caracteristici întâlnite şi în cazul altor cimitire celtice. Atât 
ritul şi ritualul funerar cât şi inventarele corespund celorlalte necropole celtice din Transilvania. Au fost surprinse 
3 morminte de inhumaţie şi 8 de incineraţie în groapă. Adâncimea de depunere variază de la 15 la 115 cm. 
Lipsesc deocamdată mormintele de incineraţie în urnă. Materialul arheologic rezultat este bogat şi variat 
constând din podoabe şi accesorii vestimentare, arme, dar şi o cantitate considerabilă de vase ceramice, 
aparţinând tipurilor cunoscute pentru această perioadă. 

Din analiza tipologică a inventarelor aparţinând necropolei de la Orosfaia reiese că acestea pot fi 
încadrate din punct de vedere cronologic în Latene-ul mijlociu, fiind caracteristice sfârşitului Latene-ului celtic 
transilvănean 

98. OSTROV - CETATEA BEROE, jud. Tulcea; Gheorghe Mănucu Adameşteanu, MIAMB; 
Dorei Paraschiv, ICEM - Tulcea 

Cetatea Berce se află pe malul Dunării, la 3 km sud de comuna Ostrov, pe o stâncă înaltă de cca 
30 m. Singurele săpături din spaţiul intramuran au fost efectuate între 1970 şi 1973 de către Alexandru Barnea 
şi Dumitru Vâlceanu, care au surprins trei niveluri de locuire: primul durează până la sfârşitul secolului al Vl-lea 

78 

https://biblioteca-digitala.ro



p.Chr., urmat de două niveluri de bordeie, din secolele X-XI, cu un „material arheologic ce pare a indica 
caracterul rural în comparaţie cu Dinogetia". Pe baza rezultatelor minime obţinute în aceste campanii s-a 
presupu1! că cetatea a fost reparată şi refolosită începând cu domnia lui Ioan Tzimiskes (969-976). 

lntr-o zonă din vecinătatea cetăţii, Aurelian Petre a început, în anul 1958, investigarea unei necropole 
plane care, în momentul sistării cercetărilor (1976), însuma 1139 de morminte; autorul cercetării presupunea 
că ele aparţineau unui cimitir care a funcţionat fără întrerupere din sec. li p.Chr. până la sfârşitul sec. XII sau 
începutul sec. XIII. 

Deoarece rezultatele săpăturilor din cetate, cu excepţia unui studiu privind ceramica lucrată cu mâna 
din secolul VI p. Chr., au rămas inedite ca şi mormintele din sec. VIII-XII (XIII?), s-a considerat oportună 
reluarea cercetărilor arheologice de la cetatea Beroe. Cercetările s-au desfăşurat în intervalul iunie-iulie 1998, 
fondurile fiind asigurate de ICEM - Tulcea. A fost trasată o singură secţiune (60 x 2 m), orientată nord-sud, 
acroşând incinta pe laturile respective, în vederea completării informaţiilor referitoare la evoluţia în timp a 
fortificaţiei. 

Cercetările s-au desfăşurat pe întreaga secţiune şi şi-au propus epuizarea nivelurilor bizantine târzii 
(sec. XI-XII). Spre surprinderea noastră am întâlnit depuneri consistente, a căror grosime depăşea uneori 2 m, 
indicând o locuire intensă, cu multe complexe suprapuse, acoperind durata unui secol (circa 1001-1118). 
Primele repere cronologice sunt oferite de materialul numismatic care, prin noile descoperiri, vine să 
completeze firavul lot cunoscut până în prezent din acest sit. Folles din clasa A2 (989-1019/1020) - o piesă 
din varianta 4, 5, 24 b? şi din clasa A3 (1019/1020-1028) - un exemplar din varianta 40 a şi două din varianta 
41, par să sugereze că locuirea nu s-a reluat în timpul lui Ioan Tzimiskes, aşa cum se credea până acum, ci, 
probabil, la începutul secolului al XI-iea, după anul 1001, când armatele bizantine reuşesc să recucerească 
Preslavul Mare, Preslavul Mic şi Pliska. Urmează o serie de monede anonime şi semnate, care acoperă tot 
secolul al XI-iea: Roman III (1028-1034) - 1 ex., Mihail IV (1034-1041) - 1 ex., Constantin IX (1042-1055) -
2 ex., Roman IV (1067-1071) - 1 ex., Alexios I (1081-1118) - 1 ex. din clasa K (1081-1092) şi un stamenon 
din atelierul de la Constantinopol ( 1092-1118). Ultima monedă o reprezintă un stamenon de la împăratul Ioan 
11 ( 1118-1143) din emisiunea 11 de la Constantinopol, care ne-ar putea sugera că aşezarea şi-a încheiat 
existenţa.în urma atacului cumanilor din anul 1122. 

ln această secţiune au fost cercetate parţial cinci locuinţe (una de suprafaţă şi patru bordeie), instalaţia 
de foc fiind reprezentată de un cuptor din piatră amenajat într-un colţ. Materialul arheologic - descoperit în strat 
şi în complexe - este reprezentat de ceramica comună, care apare în proporţie majoritară: vase-borcan, 
castroane, opaiţe, căldări de lut. Lor le mai putem adăuga amfore (cca 5-10% din totalul descoperirilor) şi 
câteva fragmente de vase smălţuite - pictate şi sgraffitate - care acoperă tot secolul al XI-iea şi începutul celui 
următor. Registrul descoperirilor arheologice este completat de câteva unelte - fusaiole şi mânere din os - şi 
obiecte de podoabă - mărgele şi brăţări din pastă de sticlă, care conturează imaginea unei aşezări bizantine 
modeste, ce nu suportă comparaţie cu importantele centre urbane contemporane din nordul Dobrogei 
(Dinogetia - Garvăn, Isaccea, Nufăru). 

99. OSTROV - DUROSTORUM, jud. Constanţa; Crişan Muşeţeanu, Paul Damian, Adela 
Bâltâc, Christina Ştirbulescu, Romeo Cîrjan, Irina Achim, Mihaela Simion, MNIR; Dan Elefterescu, Muzeul 
Dunării de Jos, Călăraşi, studenţi de la Universitatea Bucureşti şi Universitatea „Ovidius", Constanţa 

În această campanie a continuat cercetarea, iniţiată în 1997, a aşezării ce se găseşte pe malul Dunării 
(braţul Ostrov), în dreptul sediului Fermei 4 a Societăţii Comerciale Ostrovit S.A, prin desfăşurarea 
investigaţiilor în secţiunile S I B, care a fost prelungită, având, acum, dimensiunile de 90 x 2,50 m (orientarea 
S-N), S li C şi S li C. 

Secţiunea S I B, a cărei cercetare nu este încă finalizată, a pus în evidenţă următoarele: existenţa în 
acestă zonă a unei aşezări cu două niveluri de locuire, aparţinând epocii romane, datate în seolul al II-iea până 
cel mai târziu la mijlocul secolului al IV-iea şi urme sporadice ale unei locuiri datate în secolele X-XI. 

Primul nivel roman ii corespunde două construcţii din piatră şi cărămizi legate cu mortar de bună 
calitate, cu dimensiuni surprinse în secţiune de 12,50 m şi respectiv 14 m, dar şi amenajări cu caracter 
temporar (dimensiuni surprinse 6,50 m, respectiv 7 m), construite din bârne de lemn cu acoperiş uşor din paie 
sau trestie şi gropi uşor adâncite, ce au fost folosite după abandonare ca zone de deşeuri, de aici recoltându
se un bogat material arheologic. Acest nivel pare a se data (urmează, bineînţeles, delimitările ulterioare), în a 
doua jumătate a secolului al II-iea - a doua jumătate a secolului al III-iea. 

Celui de.al doilea nivel îi corespunde două locuinţe cu dimensiunile surprinse în secţiune de 12,50 m, 
respectiv 9 m, cu fundaţiile construite din piatră şi cărămidă legate cu mortar de proastă calitate. Prima locuinţă 
pare să fi fost abandonată în urma unui incendiu, iar în cea de a doua s-a descoperit, in situ, un vas de provizii, 
iar în construcţia unuia din ziduri s-au folosit două cărămizi cu ştampila LEG. XI CL. Acest nivel, distrus, în cea 
mai mare parte, de arăturile adâncite efectuate cu ocazia amenajării întinselor culturi de viţă de vie, se datează 
în a doua jumătate a secolului al III-iea, până cel mai târziu în prima jumătate a secolului al IV-iea. 

Materialul arheologic este bogat: predomină ceramica, atât cea comună, cât şi fragmente de terra 
sigiillata, fragmente de tracotă, unelte din fier, bronz, os, în special, ace, numeroase fragmente provenind de la 
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vase din sticlă şi 9 monede, toate din bronz, care, la o identificare primară, se datează la sfârşitul secolului al 
II-iea - începutul secolului al III-iea, perioada de maximă dezvoltare a acestei aşezări. 

În S li C şi S III C, au fost cercetate două gropi menajere, o zonă menajeră şi resturile unei locuinţe 
care a fost ridicată, după maniera de construcţie , în a doua fază de existenţă a aşezării. 

Din materialul arheologic recoltat se remarcă un fragment de tipar pentru fibule, un fragment de capăt 
de curea rebutat şi câteva fragmente de creuzete, piese ce certifică existenţa unui mic atelier de turnat piese 
mărunte din bronz. Totodată, s-a recoltat un număr relativ mare de opaiţe cu discul plat, produse la roată, ce 
imită tipuri italice. Ceramica de uz comun este de asemenea foarte bine, reprezentată. 

* 

Studiu arheozoologic asupra resturilor de mamifere de la Durostorum; Adriana Bălăşescu 
MNIR-CNCP 

Materialul faunistic a fost prelevat din complexele arhelogice (gropi- g30 , g32 , g33,g34 , g40 , g41 , g
42

) şi 

strat de cultură. S-au identificat resturi de nevertebrate (scoici) şi vertebrate {păsări şi mamifere). 
Din cele 1122 de fragmente osteologice atribuite mamiferelor, s-au determinat specific 988 {88,05%). 

Analiza materialului a dus la identificarea a 1 O specii, din care 6 domestice: Equus caballus, Bos taurus, Ovis 
aries, Capra hircus, Sus domesticus, Canis familiaris şi 4 sălbatice: Cervus elaphus, Capreolus capreo/us, Sus 
scrofa, Meles meles. 

Numărul mare de fragmente (NF) şi de indivizi prezumaţi (NMI) atribuiţi mamiferelor domestice 
demonstrează creşterea lor intensă, şi în special a bovinelor (70,45% NF şi 33,02% NMI), urmate de 
ovicaprine şi suinae. 

Vânătoarea avea un caracter secundar, având în vedere că vânatul este slab reprezentat ca număr de 
specii, număr de fragmente (0,81 %) şi număr minim de indivizi {4,72%). 

100. PĂDUREA RICA, corn. Vârghi,, jud. Covasna; Bordi Zs. Lorand, Muzeul Naţional Secuiesc 

ALI fost intrPprinsP cercpt:'iri d1> s::ilv::ire în SPctorul turnului clP vPst clin cnmplPnil dP fartifir::iţii 

medievale timpurii din Pădurea Rica. Săpăturile au fost, cu atât mai necesare, cu cât, acest obiectiv a fost 
parţial răvăşit în urma intervenţiilor aşa-zişilor căutători de comori. 

Complexul de fortificaţii, compus din două turnuri de piatră şi trei valuri de pământ a fost cunoscut 
parţial încă din a doua jumătate a sec. al XIX-iea. Dacă pentru turnul estic, situat pe vârful Hegheş, există o 
bogată bibliografie, cel de-al doilea, aflat la cca. 500 m spre vest, a fost descoperit abia în 1979. 

Cercetările s-au axat pe stabilirea formei şi a eventualelor faze de construcţie a obiectivului. Săpăturile 
au scos la iveală un turn, de formă dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite, având dimensiunile, în interior, de 
5,30 x 1 O m. Zidurile groase de 2,40 m au fost construite din blocuri de andezit nefasonate, legate cu var 
nestins, aşezate direct pe stâncă. Zidăria au fost executată neglijent, având în multe locuri suprafaţa bombată. 
Pe latura sudică, zidul a fost îngroşat cu 0,80 m, adosare a cărei funcţie este deocamdată nelămurită. Pe latura 
de SV a fost parţial dezvelită intrarea în turn, aflată la 1,60 m deasupra nivelului de călcare medieval. Lăţimea 
nu i s-a putut stabili, deoarece un arbore (fag), crescut pe zid a obstrucţionat lucrările de cercetare. 

Pe nivelul de călcare medieval, acoperit de un strat compact de cenuşă, gros de 3-5 cm au fost 
descoperite un număr impresionant de fragmente ceramice. Majoritatea aparţin unor oale borcan, lucrate la 
roata înceată, având buza evazată sau trasă înafară pe orizontală. Decorul constă din benzi late incizate, ciupituri 
făcute cu unghia şi împunsături succesive. cele mai multe fragmente ceramice prezintă urme de arsură 
secundară. Tot aici, trebuie menţionată o căldăruşă de lut întregibilă. Pe baza analogiilor, materialul ceramic se 
încadrează în sec. al XII-iea. Alături de materialul ceramic au mai apărut: trei fragmente de cuţite, trei vârfuri de 
săgeţi, toate din fier şi o cataramă din os. 

La sud de turn, a fost secţionat un drum medieval, care conform stratigrafiei prezintă 5 etape de 
refacere, pe al cărui nivel inferior au fost descoperite fragmente ceramice de aceeaşi factură cu cele din turn. 

În faza actuală a cercetărilor se poate afirma, că avem de-a face cu un turn de piatră, folosit în cursul 
sec. al XII-iea, care a fost distrus de un puternic incendiu, după care a fost abandonat. Prezenţa în imediata 
apropiere a unui drum, poate indica o funcţie de pază şi control a turnului. Relaţiile sale cu restul fortificaţiilor, 
urmează a fi stabilite în campaniile de cercetare ulterioare. 
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101. PĂNADE - TĂUL PĂNĂZII, jud. Alba; Horia Ciugudean, Aurel Dragată, Muzeul Naţional 
al Unirii Alba Iulia; Sabin Adrian Luca, Universitatea „Lucian Blaga" Sibiu 

În luna august 1998, ca urmare a săpării gropii unei cripte, în hotarul comunei Pănade, în punctul numit 
de localnici „Tăul Pănăzii" au ieşit la iveală fragme_nte ceramice preistorice care au fost donate Muzeului 

: Naţional al Unirii Alba Iulia de către d-ul Părău Ioan. ln vederea clarificării naturii sitului s-a efectuat un sondaj 
· arheologic, ale cărui obiective principale au fost determinarea stratigrafiei şi încadrarea cultural-cronologică a 
vestigilor descoperite. Investigaţiile arheologice s-au concretizat în deschiderea unei casete -C 1 4 x 2 x -0,80 m, 
orientată NV-SE faţă de Tăul Pănăzii, ocazie cu care a putut fi surprinsă următoarea secvenţă stratigrafică: 

0-0,30 m - strat vegetal ce cuprinde fragmente ceramice neolitice; 
0,30-0,75 m - strat de cultură de culoare galben-maroniu deschis, granulos în textură şi uşor lutos, 

evidenţiat prin material arheologic de factură Starcevo-Criş (IV A?). Sub acest nivel se află sterilul arheologic, 
.. de nuanţ~ gălbui-albicios, foarte făinos şi cu concreţiuni calcaroase. 
· Intre formele cele mai des întâlnite se disting cele globulare, vasele cu buza trasă spre exterior, 

bicontronice, cu picior şi castronele cu diferite grade de înclinaţie a pereţilor. Gama motivelor decorative este 
specifică ceramicii starceviene şi constă din incinzii, impresiuni, barbotină şi ornamente plastice. 

Cercetările viitoare vor avea drept scop, lămurirea definitivă a tabloului stratigrafic şi o încadrare cât 
mai corectă a acestor materiale. 

102. PERII MARAMUREŞULUI (HRUŞEVO), Ucraina; Adrian A. Rusu, IAIA; Szocs P. Levente, 
Muzeul judeţean Satu Mare; Viaceslav Kotigorosko, Universitatea Ujgorod; Vasile Mizgan, student, 
Universiţatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

A doua campanie de cercetare arheologică la Mănăstirea Perii Maramureşului, organizată de Muzeul 
Judeţean Satu Mare în colaborare cu Universitatea din Ujgorod, s-a desfăşurat în perioada de 6-18 iulie 1998. 

Campania întreprinsă cu această ocazie a avut două scopuri principale: identificarea locului mănăstirii 
vechi şi elucidarea completă a planului şi a anexelor de la biserica mănăstirii, descoperită în anul precedent. 
Astfel, au fost deschise secţiunii lungi de sondare a terasei, din jurul bisericii, pentru identificarea urmelor de 

1 construcţii, precum două casete în zona bisericii, în special în colţul de nord-vest al navei. Au fost executate în 
total zece secţiuni, reprezentând o arie cercetată de 166 mp şi o cantitatE: de pământ săpat de 132 mc. 

Stratigrafia este relativ simplă, confirmând constatările de anul trecut. ln general, sub nivelul de călcare 
apare un strat negru, conţinând sporadic material arheologic, care corespunde perioadei de funcţio_nare a 
mănăstiii noi. Sub acest nivel la adâncimea: 0,40-1 m apare solul viu, constituit din argilă gălbuie. ln jurul 
bisericii, pe o rază de cca 5 m, sub nivelul vegetal, s-a găsit un nivel de dărâmare, având o grosime de 0,40 m, 
care se subţiază treptat spre margini. Cimitirul de lângă biserică se extinde pe o rază de 5 m în jurul bisericii, 
mormintele fiind adâncite în solul viu. În partea de nord a bisericii, la 15 m a fost identificată baza de piatră a 
unei locuinţe din lemn, nivelul de locuire a acestui obiectiv fiind destul de restrânsă. Datorită ploilor, şi a 
configuraţiei de teren, apa freatică avea o cotă foarte înaltă, care nu permitea adâncirea sub 1,50 m. 

1. Biserica 
Cercetările din zona bisericii au avut ca scop elucidarea definitivă a problemelor privind istoricul şi 

funcţionalitatea construcţiei. A fost deschisă o secţiune (SXII) în zona altarului, pe umărul de nord al acesteia. La 
adâncimea de 0,43-1 m a fost găsită o parte din zidul nordic al altarului, care însă, a fost distrus parţial de o 
groapă de căutători de piatră. De asemenea, a fost găsit şi umărul nordic al altarului, putând fi urmărit cca 1 m 

' spre nord, la o adâncime de 0,20-0,30 m. Am surprins şi colţul nord estic al navei, umărul altarului având o 
lungime de 1,40 m. 

Au fost practicate două casete în partea de nord-vest a navei, reuşind să identificăm închiderea vestică 
a acesteia. Sub nivelul de dărâmare a fost găsit un nivel de arsură, corespunzând probabil cu distrugerea 
bisericii. Sub acest strat a fost găsit un nivel de călcare, constituit din lut amestecat. La o adâncime de 0,60 m 
a fost identificat un strat de reparaţie, constituit din mortar cu multe bucăţi de tencuială. Au fost găsite în acest 
strat numeroase fragmente de frescă, coloratura acestora corespunzând cu cele găsite anul trecut. Sub stratul 

i de reparaţie a fost găsit încă un strat de călcare, constituit din lut amestecat şi având o grosime de 0,20 m, în 
care au fost găsite oase umane, depuse secundar. Nivelul de construcţie, corespunzând construirii bisericii, a 

1 

fost găsit la o adâncime de 1 m şi este constituit dintr-un strat foarte subţire de mortar. Sub acest nivel mai apar 
două straturi sărace în material arheologic, iar solul viu este surprins la o adâncime de 1,40 m. 

Faţă de stratigrafia prezentată mai sus face excepţie zona navei, unde gropile căutătorilor de pietre au 
distrus toate straturile, inclusiv şi zidurile. Astfel, zidul nordic al navei a fost găsit la o adâncime de 1 m, dar colţul 
nord-vestic al acesteia, nu a putut fi surprinsă, pentru că de la cota de -1,50 m şanţul a fost inundat. Datorită 
acestui f-:_1pt, nu am putut să -ajungem la baza fundaţiilor, în întregul perimetru săpat. 

ln zona centrală a navei, la o adâncime între 1-1,30 m, am descoperit un zid transversal, care 
despărţea nava în pronaos şi în nava propriu-zisă. Zidul avea orientarea nord-sud şi era amplasată cca 4 m spre 
est de la zidul vestic al bisericii. Conexiunea acestui zid cu zidul nordic al bisericii nu am putut să o surprindem, 
datorită faptului că a fost distrusă de o groapă de scoatere. 
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În zona bisericii, au fost găsite trei fragmente de pietre cioplite, cu o profilatură identică, constituită din 
toruri duble, aspect caracteristic pentru decoruri arhiecturale renascentiste. Unul din aceste fragmente, d~ 
dimensiune mică are urme de vopsea, de culoare galbenă şi verde, pe suprafaţă profilată. ' 

2. Cimitirul 
În campania din 1998 au fost găsite următoarele morminte: 
M10: jumătatea nordică a lui SVIII; fragmente din craniu, orientate spre est, intrând în profilul estic. Se 

distinge şi groapa de mormânt de la cota de -0,85 m; fără inventar; -1,00 m. 
M11: jumătatea nordică a lui SVII; oasele din laba piciorului şi peroneu, ieşind din profilul vestic cca 

0,20 m; fără inventar; -1,20 m. 
M 12: capătul nordic a lui SVII; craniu zdrobit, căzut spre dreapta, având dentiţie bună; umerii şi 

jumătatea din braţe, intrând în profilul estic; fără inventar; -1,40 m. , 
M13: spre sud de M11, în SVII; craniu căzut spre stânga lateral, având dentiţie bună, iese din profilu! 

vestic; mâna stângă îndoită puternic pe piept, intră în profilul estic; fără inventar; -1,35 m. I 
M14: înSVII, spre sud de M13, la dreapta cotului stâng; craniu spart, drept, cu dentiţie uzată; coastei~ 

şi braţele, îngust la umeri; fără inventar; -1,35 m. 
Cimitirul are un singur orizont, cu înhumări orientate spre est, cu gropi adâncite în solul viu. Morminte! 

nu se suprapun. 
3. Locuinţa anexă a bisericii 
La o distanţă de 10-15 m spre nord de biserică au fost găsite pietre de dimensiuni mari (20 x 40 x 20 cm) 

grupate într-o linie uşor curbată în direcţia nord-est sud-vest. Absenţa pietrelor în celelalte secţiuni, precum ş 
poziţionarea lor ordonată, pare să ne indice urma fundaţiei de piatră a unei construcţii de lemn. Distrugere 
fundaţiei s-a datorat probabil activităţii intense ale apelor de ploaie, care au depus un strat gros de lut peste ş 
lângă pietre, aspect observabil foarte clar din stratigrafie. 

Pentru existenţa unei locuinţe anexe pledează dealtfel numărul mare de descoperiri arheologice di~ 
jurul acestui punct. Cele mai multe descoperiri au fost făcute la sud-vest de această construcţie posibilă, adicăj 
spre vale, aduse de apă. . I 

Existenţa construcţiei de lemn este dovedită şi de cuiele de fier, având capul în forma de T, descoperit~ 

în număr foarte mare. ~ 
Din materialul descoperit aici se distinge grupul cahlelor. Au fost găsite nouă tipuri diferite de cahle 

Tipurile cele mai simple sunt cahlele oale, cu gură dreptunghiulară, sau circulară, fără sau cu smalţ verde. 
formă mai evoluată a acestor tipuri este o cahlă oală cu gură circulară, având buza decorată cu brâu alveolat 
Au fost găsite de asemenea, patru tipuri de cahlă-placă cu decor geometric sau cu figuri de animal sau de flori 
Dintre acestea, se disting două fragmente care provin dintr-o cahlă-placă decorată cu reprezentări de păsări CT 

colţuri), precum şi cu un animal cu mai multe cozi, plasat în centrul plăcii. Varietatea tipurilor denotă existenţ 
m::ii multor sobe do c:ihlii. 

Cele mai numeroase au fost fragmente de ceramică de uz comun, dintre care am putut să distinge 
două grupuri diferite. Primul grup, din care fac parte majoritatea acestor descoperiri, este constituit din vas 
prelucrate mai grosolan. În acest grup distingem fragmente de oală-borcan, oală cu toartă şi fragmente d 
capac, având o pastă de lut cu pietricele, ars oxidant, în majoritatea cazurilor incomplet. Vasele sunt aspre I 
pipăit şi au dimensiuni mai mari. 

Din al doilea grup fac parte vasele prelucrate mai fin, având uneori şi smalţ: pahare şi oale-borcan d 
dimensiune mai mică. Au o pastă fină, nisipoasă, ars oxidant, rar reductant. Aceste vase au o suprafaţă netezită 
cu decor prin incizii la gât şi la pântec. Unele fragmente în exterior sunt angobate iar altele, în număr redus, sun~ 
smălţuite în interior, cu smalţ de culoare verde. Un fragment de pahar avea pastă fină, caolinică, având u" 
aspect de culoare albă. 

Pe parcursul campaniei au fost făcute două descoperiri incidentale, destul de importante. Prima a tos~ 
un vârf de fier, având un manşon şi o aripioară la vârf, posibil o săgeată sau cuţit. A doua era un vas de cult~ 
din aramă, având trei picioare forjate, decorate cu cap de înger (un picior lipsă). De asemenea, a fost relatat~ 
găsirea de către localnici a unei piese de bronz, probabil o ferecătură de carte, sau o limbă de curea, folosit~ 
la legarea cărţii. ' 

4. Concluzii 1 

Din descrierea materialelor descoperite şi a complexelor cercetate cu ocazia acestei campanii, s-~ 
confirmat concluzia formulată în anul precedent, că biserica găsită este construită la sfârşitul secolului XVI~ 
Pietrele profilate, calitatea fragmentelor de frescă susţin această afirmaţie. Din cimitirul relativ simplu, fără nici 
o suprapunere, având o extindere relativ restrânsă se poate deduce o perioadă de funcţionare destul de scurtă~ 
în nici un caz mai lungă de un secol. Această durată scurtă, este confirmată de altfel şi de materialul arheologid 
găsit în jurul construcţiei anexe a bisericii, care este unitară, incadrabil cronologic între sfârşitul secolului XV~ 
începutul secolului XVIII. 

Absenţa materialelor de construcţie, precum şi stratigrafia simplă evidenţiază existenţa unei locuinţe de 
lemn, având probabil un plan relativ simplu. Însă prezenţa cahlelor de o calitate mai bună, precum şi varietatea 
lor denotă existenţa unui complex de locuire care depăşea cultura materială rurală, fiind comparabilă cu a unui 
conac nobiliar. Se poate presupune că această construcţie de lemn, poate reprezenta curtea episcopală de la 
Munkacevo, în posesia căruia se află mănăstirea în cursul secolului XVII, lucru confirmat şi de izvoare scrise. 
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În perimetrul cercetat nu am găsit urmele unei construcţii mai vechi, care poate fi pusă în legătură cu 
mănăstirea care funcţiona în secolul al XIV-iea. Cu ocazia perieghezelor din jurul punctului cercetat, am 
identificat numeroase terase, având condiţii bune pentru a adăposti o mănăstire. Pentru a găsi această 
construcţie trebuie intreprinsă o campanie de cercetare, pentru verificarea locurilor posibile unde poate fi 
amplasată mănăstirea veche. 

103. PEŞTEANA - ,.MĂGUREAUĂu; jud. Hunedoara Cristian I. Popa, Iosif V. Ferencz, MCDR 

Satul Peşteana, corn. Densuş este situat din punct de vedere geografic la cca. 12 km sud-vest de 
localitatea Haţeg, pe axul nord-sud fiind interpusă intre localităţile Densuş, respectiv Sarmizegetusa. Punctul 
numit „Măgureauă" (sau „Movilă" cum mai apare în literatura de specialitate, se prezintă sub forma unui 
mamelon proeminent situat în plină luncă, pe malul drept al văii Galbena, la sud de vatra satului. 

Necesitatea unei investigări arheologice pe cale sistematică a sitului de la Peşteana, punctul 
,,Măgureauă" a fost determinată de doi factori esenţiali, hotărâtori în demersul nostru. Prima dintre motivaţii, 
cercetările vizând vestigiile din epoca bronzului, a fost extrem de puţinele date ce le deţinem cu privire la epoca 
amintită în spaţiul geografic cunoscut sub denumirea generică de Ţara Haţegului, zona în care, pentru întreaga 
preistorie de altfel, nu avem cercetări sistematice reprezentative. A doua motivaţie a avut ca bază o serie de 
matriale publicate în urmă cu peste un deceniu de Z. Maxim şi H. Tatu din locul respectiv, descoperiri ce prin 
factura lor aparte a atras imediat atenţia specialiştilor, punând pentru prima dată problema existenţei unor 
materiale aparţinând grupului cultural Balta Sărată în Transilvania. Referirile ulterioare la aceste artefacte au fost 
numeroase, pe măsura importanţei lor, însă toate discuţiile sufereau de incovenientul că întregul lot de 
descoperiri de la Peşteana provenea exclusiv de pe urma unor cercetări de teren ale pasionatului arheolog 
amator H. Tatu. Pornind de la aceste realităţi s-au demarat săpăturile sistematice pe locul numit „Măgureauă", 
după o cercetare prealabilă de teren pe locul respectiv. 

Limitate de fondurile avute la dispoziţie şi de situaţia concretă din teren pe locul sitului existând o livadă, 
s-au trasat în această primă campanie, doar două secţiuni-sondaj de control stratigrafic. 

Prima secţiune, notată de noi cu S1/1998, a fost trasată la est de „Măgureauă", imediat la poalele 
acesteia, pe direcţia est-vest şi a avut dimensiunile de 6 x 2 m. Stratigrafia surprinsă este următoarea: 
0-0,25/0,30 m humusul recent; 0-0,25/0,30-0,55, uneori -0, 70 m strat de cultură de culoare cenuşiu închis, 
cu mult pietriş, conţinând materiale specifice epocii bronzului. Grosimea stratului de cultură capătă consistenţă 
pe măsura depărtării de „Măgureauă". Sub acest strat se află solul virgin, steril din punct de vedere arheologic, 
reprezentat de un lut galben amestecat cu pietriş. 

Cu prilejul cercetărilor, în SI au fost depistate două complexe de locuire. Primul, este o locuinţă de 
suprafaţă (L 1) ce a apărut începând cu adâncimea de -0,30-0,40 m, intre m 2-5. Această amenajare este 
constituită dintr-un strat neuniform de pietre de mici dimensiuni, golurile dintre ele fiind umplute cu pietriş având 
granulaţia mare. Doar în câteva locuri pietrele apar ceva mai compact, pe baza acestui indiciu fiind de altfel 
reconstituită în mare măsură planimetria locuinţei. Pentru dezvelirea integrală a acesteia, s-a deschis pe latura 
sudică a secţiunii, între m 2-5, o casetă având dimensiunile de 3 x 2 m. S-a dovedit astfel că situaţia privind 
tehnica de construcţie este identică, însă din nefericire complexului nu i-au fost surprinse nici una din laturile sale 
sudice. Ne aflăm, în acest caz în faţa unei locuinţe de dimensiuni mari, cu laturile actuale de cca. 3 x 3 m. 
Grosimea podinei este de aproximativ 5-1 O cm. Pe podină şi între pietrele din care aceasta era constituită, s-au 
găsit fragmente ceramice aparţinând unor recipiente de dimensiuni şi forme diferite, între care amintim ca 
inventar special doar un vas-strecurătoare: Atât formele cât şi elementele de decor uzitate pe ceramica din 
locuinţa 1 sunt specifice grupului cultural Balta Sărată, rare elemente indicând şi o prezenţă Wietenberg. Alături 
s-au aflat şi câteva aşchii din cuarţit. 

Cel de-al doila complex a apărut în profilul nordic al secţiunii, între 2-2,50 m, la o adâncime puţin mai 
mare decât cel prezentat mai sus, cuprinsă între -0,40-0,50 m. Şi în acest caz avem de-a face cu o locuinţă de 
suprafaţă (L 2), realizată în tehnica întâlnită şi la prima locuinţă. Spre deosebire însă de exemplul precedent, pe 
latura sudică a locuinţei 2 s-a dezvelit o mică vatră de foc de formă aproximativ j'.?atrulateră, cu dimensiunile de 
0,30-0,40 m. De pe podină nu au fost recoltate materiale arheologice tipice. În schimb, de pe vatră a fost 
recuperat un fragment ceramic de tip Balta Sărată decorat cu „dinţi de lup". Descoperirea tocmai prezentată 
ne îndreptăţeşte să atribuim locuinţa 2 cu vatra aferentă, grupului Balta Sărată. Poziţia stratigrafică a acesteia 
sugerează, eventual, o plasare cronologică anterioară primei locuinţe, însă ne păstrăm rezervele cuvenite în 
acest sens. Din cauze obiective, nu a fost deschisă o casetă pentru a dezveli întreg complexul amintit, acest 
deziderat urmând a cădea în sarcina viitoarei campanii. . 

În SI, caroul I, la -0,50 m a apărut şi un obiect de bronz păstrat în stare fragmentară, care se prezintă 
sub forma unei „sârme" cu secţiunea rotundă, înfăşurate în spirală largă. Sub aspect tipologic, piesa nu poate 
fi încadrată într-un tip anume de obiecte, apropierile cu exemplarele gen Briellenspirale, fiind destul de vagi. 

Secţiunea a li-a, notată de noi cu S 11/1998, a fost trasată la cca 70 m sud-sud-est de Sl/1998, 
condiţionată din nou de situaţia concretă din teren, dispunerea sa având aceeaşi orientare est-vest. 
Dimensiunile celei de-a doua secţiuni au fost, la finalul cercetării, de 5 x 2 m. Stratigrafia surprinsă se prezintă 
în felul următor: 0-0,30 m humusul recent; între -0,30-0, 70 m, strat de cultură din epoca bronzului, de culoare 
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neagră, cu pigmenţi cărămizii; sub stratul de cultură se găseşte un strat de pămănt cenuşIu-gălbuI ce se 
adânceşte până la -0,91-1,00 m, strat ce nu conţine nici un fel de materiale arheologice, după care urmează 
apoi un strat de argilă galbenă, steril din punct de vedere arheologic. 

Spre capătul estic al secţiunii, începând cu adâncimea de -0,25-0,30 m s-a conturat urmele unei 
locuinţe de suprafaţă (L 3). Concentrarea deosebită a materialului a impus dezvelirea, fără ezitare, a unari 
casete. Dimensiunile acestora sunt de 1,40 x 0,50 {caseta A) pe latura nordică şi de 2 x 1 m {caseta B) pei 
latura sudică. Locuinţa a avut o dispunere nord-vest - sud-est, dimensiunile sale fiind de 4 x 2,60 m.' 
Conturarea acesteia s-a făcut după dispersarea urmelor materiale, mai consistente pe latura nordică. Nu au fost' 
sesizate urmele vreunei padine. În schimb, au fost surprinse urme de chirpici şi numeroase fragmente' 
aparţinând unei vetre cu gardină, în jurul căreia ceramica descoperită prezenta urme evidente de vitrifiere.: 
Bogatul material arheologic recuperat din cuprinsul locuinţei, constă îndeosebi în ceramică. Deşi majoritatea 
covârşitoare a ceramicii apar:ţine prin factură grupului Balta Sărată, se întâlnesc şi câteva fragmente ce pot fi 
atribuite culturii Wietenberg. ln cadrul inventarului special, am putea include fragmentele unor râşniţe din piatră 
de râu şi o greutate din lut ars. 

Materiale de acelaşi gen au apărut şi în restul secţiunii, în conţinutul stratului de cultură. La baza 
stratului apar însă o serie de fragmente ceramice interesante sub aspectul cucunoaşterii epocii bronzului în 
Transillvania. Este vorba de o ceramică decorată prin incizii executate în tehnica numită Kammstrich, relevând 
o prezenţă umană în situl de la Peşteana la sfârşitul bronzului timpuriu şi începutul bronzului mijlociu, într-o 
perioadă necunoscută satisfăcător pe cale arheologică şi a cărei problematică, pentru spaţiul transilvănean, 
abia începe să se contureze. Alte materiale sporadice aparţinând unor etape mai timpurii a bronzului timpuriu şi 
culturii Coţofeni sunt de consemnat ca provenind, de asemenea, de la baza stratului de cultură. 

Validarea săpăturilor de la Peşteana „Măgureauă" se va face, desigur, abia după ce suprafaţa 
investigată va depăşi limitele unei săpături de control, prin dezvelirea unor suprafeţe mai mari. Cu toate acestea, 
este evident, încă din acest stadiu al cercetărilor, particularitatea staţiunii în contextul epocii bronzului 
transilvănean. S-a ridicat, în câteva rânduri, problema Ţării Haţegului ca „placă turnantă" în epoca bronzului, 
izvorâtă îndeosebi din caracterul adeseori eterogen al materialelor descoperite aici, ce trimiteau la culturi care 
au evoluat în nord-estul Banatului, mai precis, în speţă la grupul cultural Balta Sărată ori alte manifestări încă 
necunoscute suficient.'1. Lipsa însă a unor cercetări sistematice pentru perioada respectivă în arealul drenat de 
valea Streiului, a limita1 discuţiile doar la enunţul unor probleme. Or, dacă până acum se presupunea doar, pe 
baza materialului provenind din cercetări de teren, că la Peşteana ar fi existat o aşezare tipică Balta Sărată, noile 
cercetări, sistematice, au evidenţiat nu numai faptul că avem de-a face indubitabil cu o locuire aici a purtătorilor 
grupului cultural amintit, dar şi că această locuire este una consistentă, dovadă fiind grosimea substanţială a 
stratului de cultură, cât şi descoperirea integrală sau parţială, pe un areal mic, a nu mai puţin de trei locuinţe, 
toate de suprafaţă. Problemele ce se cer a fi lămurite sunt în sensul elucidării, în primul rând, a raportului dintre 
ceramica de tip Balta Sărată şi cea de tip Wietenberg, precum şi încadrarea lor într-un sistem cronologic cât 
mai o,mct. Colo rolovato până acum, malorialul fiind în cur:, do prolucraro, no oferă o pla5aro a locuirii, col mai 
probabil, la nivel de Balta Sărată 11/111, puţinele fragmente ceramice Wietenberg fiind greu de încadrat exact 
datorită prezenţei unor elemente de decor comune mai multor faze din evoluţia acestei culturi. 

104. PEŞTERA, corn. Moieciu, jud. Braşov; Alexandru Păunescu, IAB 

Cele două peşteri (,.Peştera Mică" şi „Peştera Mare" sau „Peştera Liliecilor") se găsesc în acelaşi 
masiv calcaros denumit Dealul Bisericii la o altitudine de cca 950 m. Ele se află la o distanţă de 11 m una de 
alta. 

Pe~era Mică. . 
Are o lungime de 8, 70 m şi o lăţime la intrarea de 5, 70 '"!:'· ln anul 1958 s-a efectuat un sondaj 

{Sl/1958) de către un colectiv condus de C. S. Nicolăescu-Plopşor. ln anul 1998 s-a executat un mic sondaj 
{Caseta A/1998} pe latura nordică a peşterii având o suprafaţă de circa 2 mp. Sedimentul are o grosime de 
aproximativ 0,50 m spre fundalul peşterii şi cca O, 70 m spre intrarea acesteia. Resturile de locuire atribuite 
stratului musterian a cărei grosime nu depăseşte 0,30 m sunt extrem de sărace, ele constând din puţine resturi 
osoase de macromanifere şi din numeroase resturi de microvertrate precum şi din câteva spărturi de cuarţit şi 
puţine fragmente mărunte de cărbuni le lemn. 

Pe~era Mare sau P9'1era Liliecilor. 
Este formată dintr-o singură galerie principală lungă de 162 m. Săpăturile efectuate în anii 1957-1958 

de către un colecti':'. de antropologi şi arheologi condus de C. S. Nicolăescu-Plopşor s-au concentrat în sala 
mare de la intrare. ln anii 1984-1985 şi 1998 s-au reluat cercetările, executându-se în partea centrală a sălii 
trei mici sondaje de verificare (Casetele A-8/1984~ 1985 şi Caseta C 1 /1998). Un ultim mic sondaj efectuat în 
vara anului trecut (Caseta C 1 /1998) a fost adâncit până la patul de calcar al peşterii. Din punct de vedere 
arheologic, s-au putut identifica (de sus în jos) patru nivele de locuire: A-nivel I postpaleolitic, gros de circa O, 1 ol 
m (neolitic, Hallstatt, medieval timpuriu şi târziu); B-nivel li gravetian, gros de 0,04-0,09 m; C-steril arheologic,; 
gros de 0,05-0, 1 O m; D--nivel III aurignacian gros de O, 10-0,20 m; E-steril arheologic, gros de 0,30-0,40 m; 1 

F-nivel IV musterian, gros de 0,35-0,40 m; el se aşterne fie direct pe patul de calcar al peşterii, fie pe o: 
depunere sterilă a cărei grosime variază între 0,05 şi 0,25 m. 
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Scopul acestor sondaj, în cele două peşteri la care ne-am referit, a fost de preluare a unor probe de 
oase, cărbuni şi sol în vederea analizelor de radiocarbon precum şi de recoltare prin spălarea şi cernerea 
întregului sediment săpat, din 1 O în 1 O cm, a resturilor osoase de micromanifere. 

105. PIATRA SAT „Vadu CodriiU, oraş Piatra Olt, jud. Olt; Eugen S. Theodor, MNIR 

Cercetările în acest punct au fost reluate în 1997 (v. AO, S.N., 6, 1989; SCIVA 45, 1994, 1 ), vizând 
o aşezare neolitică pluristratigrafică, o aşezare de la limita secolelor VI şi VII şi o necropolă medievală. 
Campania 1998 viza, pe de o parte, extinderea sondajului la nord de săpătura din anii 80, pe de alta -
clarificarea situaţiei unor complexe intersectate în anul anterior. În consecinţă, S. XI - numai marcat în 1997 -
a fost redeschis, lărgit la 1,3 m. şi prelungit spre nord cu 1 O metri (limita aliniindu-se astfel cu S. IX şi S. X) şi 
s-au deschis casetele IX 8 şi X A. 

Din nefericire, după începerea lucrărilor a devenit evident dezinteresul colaboratorilor din anul 
precedent (Muzeul din Slatina şi Institutul din Craiova), astfel încât. pe o bază financiară precară, lucrările au 
fost restrânse, S. XI fiind abandonat a doua oară, la cote între -1,40 şi -0,60 m. Oricum, s-a putut determina 
existenţa unei locuinţe neolitice în carourile 5-6 (caroiaj la doi metri, de la sud la nord), au fost descoperite noi 
morminte ale necropolei medievale şi s-a certificat inexistenţa unei locuinţe de epoca migraţiilor în perimetrul 
secţiunii. 

Caseta IX 8 (3,5 x 2, 7 m) a fosat trasată în prelungirea casetei IX /1997, pentru decopertarea 8.4, cât 
şi pentru stabilirea unui racord real cu săpăturile mai vechi. A fost dezvelit complet un cuptor de mari dimensiuni, 
descoperit cu un an mai devreme. Vatra este făcută din cărămizi romane, întregi (45 x 30 x 5,50 cm.) sau 
fragmentare, este în formă de potcoavă, cu deshiderea şi cu dâncimea de 0,9 m., pereţii - din piatră de râu 
cărămidă spartă şi lut fiind groşi de minim 0,40 m. Bordeiul 4 a fost suprapus de 8. 1, care este însă mai puţin 
adânc, planul cuptorului fiind cruţat; săpătura veche s-a oprit pe podeaua 8. 1. Se asigură astfel, stratigrafic, 
existenţa a două nivele de locuire. Demontarea cuptorului·a scos la iveală o altă vată, de lut, excentrică şi cu alt 
plan, împreună cu alt nivel de călcare interior, nivel puternic lutuit, cu numeroase găuri puţin adânci, de maxim 
8 cm. diametru, amenajare destinată, probabil, să compacteze solul nisipos, friabil. Fragmentele ceramice 
recoltate pe această podea sunt prea mici şi puţine pentru comparaţii serioase, dar reprezintă acelaşi orizont 
cultural. 

Caseta X A (4,5 x 2, 7 m.) a scos la iveală latura estică a 8. 5 (intersectat în 1997). Atât latura locuinţei 
cât şi cuptorul sunt mult mai mici decât cele constatate la 8. 4. Latura locuinţei măsoară 2,40 metri. Cuptorul 
este rectangular şi măsoară, la interior, 0,45 m. pe adâncime şi 0,27 m. pe lăţime. Vatra este făcută tot din 
cărămizi. Partea interioară a pereţilor este realizată din cel puţin trei rânduri suprapuse de cărămizi, aşezate 
culcat, pe lung, exteriorul fiind placat cu pietre legate cu lut. Nu s-au surprins elemente de suprastructură a 
bordeiului, ci doar câteva gropi mici (diametrul de 6-8 cm.) pe margini; elemente de sprijin ale pereţilor se aflau, 
probabil, în afara gropii bordeiului. 

lnventariul bordeielor 1-3 şi 5 se reduce aproape exclusiv la ceramică lucrată cu mâna, extrem de 
grosieră (pastă - fără cioburi, ardere, modelare), redusă la fragmenteaparţinând la 10-15 vase diferite. 
Inventarul 8.4 este net distinct. Inventarul este mai semnificativ. Ceramica reprezintă şi aici aproximativ două 
treimi din inventar şi are acelaşi aspect primitiv. Ceramica lucrată cu roata nu numai că există, dar este de foarte 
bună calitate, pe roată rapidă, cu pastă şi ardere de calitate şi decor bine lucrat. Cele mai frapante sunt vase 
arse la roşu (sau cu tentă cenuşie), de m3ri dimensiuni estimate în jur de 13 litri), cu buză trapezoidală, cu decor 
striat (cu valuri) sau ştampilat. Caracterul de importuri a acestor piese este evident. Astfel de piese există nu 
numai în dărăturile cuptorului din 8.4, dar şi în umplutura superioară a 8.4 (care a funcţionat o vreme ca groapă 
menajeră). Existenţa acestei umpluturi relevă existenţa unui al treilea palier cronologic de locuire, intermediar, 
pentru care încă nu avem complexe. 

Continuitatea culturală a orizontului reprezentat de 8.4 şi a celorlalte complexe este evidentă, atât prin 
tehnica de construcţie a cuptoarelor cât şi prin factura ceramicii lucrate cu mâna. Ceea ce se schimbă este 
contextul, respectiv ruperea legăturilor cu lumea romană. Acest orizont ar trebui să dateze la cumpăna secolelor 
VI şi VII. Orizontul 8.4 (inclusiv umplutura superioară) ar trebui să dateze în al treilea sfert al secolului al Vl-lea. 
Această datare este confirmată de apariţia, în această campanie, a unei tăviţe „slave", care nu se găseşte în 
vestul Munteniei în prima jumătate a secolului. 

Din necropola medievală au mai fost cercetate, total sau parţial încă 12 morminte (total 77) 
confirmându-se observaţiile anterioare: ritualul tărgii (la circa o pătrime dintre subiecţii), problemele osteologice 
endemice şi îngropările izolate în var (la acestea se adaugă câteva gropi suspect de adânci). 

Anul acesta, pe un teren eliberat de păioase, la vest de punctul de lucru, a fost posibilă o periegheză 
mai detaliată. Aşezarea medievală corespondentă necropolei (care nu pare să depăşească semnificativ 
secolului al XVI-iea) se întinde spre vest şi sud de necropolă pe o suprafaţă de minim 4 hectare. Nici aşezarea 
de secol VI nu se limitează la botul de terasă, cum credeam. Fragmente ceramice tipice au fost descoperite la 
60-70 de metri SV de punctul de lucru. Punctul Vadu Codrii are un potenţial arheologic substanţial. 

Colaborarea defectuoasă cu autorităţile locale a condus însă, pentru moment, la necesitatea sistării cercetărilor. 
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Nu pot să închei fără a atrage atenţia celor preocupaţi de geografia istorică, că, atât Vadu Codrii, cât 
şi Nucet, intrate în literatură, de mai mulţi ani, ca aparţinând de satul Piatra - astăzi suburbie a oraşului Piatra 
Olt - aparţin însă, administrativ, de comuna Brâncoveanu, aflată la sud de sit. Evident, proprietarii siliştii 
medievale sunt săteni din Brâncoveni. Am păstrat însă titulatura cunoscută a sitului, pentru a nu provoca 
confuzie. 

106. PIŞCOLŢ 11LUTĂRIE11 , jud. Satu Mare; Nemeti Janos, Muzeul Judeţean Satu Mare 

În luna iunie 1998, colectivul de cercetători format din dr. Nemeti Janos, Institutul Român de 
Tracologie, şef de şantier, Gindele Robert şi Liviu Marta, Muzeul Judeţean Satu Mare, au continuat săpăturile 
9e salvare începute în anul 1996 la Pişcolt „Lutărie", sit cunoscut încă din anul 1970, cu importanţă arheologică. 
ln anul 1995 au fost reluate activităţile de scoatere de lut şi de confecţionare de cărămizi, fiind deranjate câteva 
complexe arheologice. Săpăturile de salvare au fost iniţiate de Muzeul Judeţean Satu Mare - fiind dezvelite în 
anul 199J 8 complexe neolitice, Latene şi sec. III-IV p.Chr. 

ln anul 1998 lucrările s-au desfăşurat în două sectoare: 
A. A fost cercetată zona periclitată de lucrătorii lutăriei - fiind dezvelite 3 complexe mari neolitice -

grupul Pişcolt, faza mijlocie, un complex din epoca Latene celtic - o dependinţă a locuinţei L 1 - celtică, 
cercetată în 1997. 

B. Pentru a verifica zona mai înaltă a grindului a fost trasă o secţiune magistrală cu dimensiunile: 
56 m x 2 m: - S1/1998. ln S1 au fost constatate următoarele: 

Stratul superior de cultură -0-0,25 m este bulversat de o arătură anterioară - fiind deranjate locuinţele 
de suprafaţă din epoca romană imperială_ şi, parţial depunerile din epoca Latene. Intre 0,25-0,40 m apar 
depuneri neolitice şi solul antic vegetal. ln general, la 0,50 m apare lutul galben-roşcat; un sol loessoid. 

S1 s-au surprins numeroase gropi menajere sau de provizii, în special din sec. III-IV p.Chr., aparţinând 
unei aşezări sarmatice, gropi mici menajere din epoca Latene şi din neolitic, gropi săpate iniţial pentru a obţine 
lut, apoi umplute cu resturi menajere. · 

Pe lângă ceramică pictată neolitică şi material litic au fost găsite fragmente de fibule din fier, foarfecă 
din fier, aparţinând aşezării Late ne celtic - faza C 1 . 

107. PLATONEŞTI, jud. Ialomiţa; Gheorghe Matei; Radu Coman, MJ Ialomiţa 

Cercetările arheologice de la Platoneşti au început în a!:)ul 1990, când a fost descoperită, în partea de 
Ea satului Platoneşti, o necropolă medievală timpurie, birituală. ln campania din anul 1998, suprafaţa cercetată 
a fo5l de oo.::, 111~, î11 t.;uµ1i11::;ul d yd::;e ::;i::t.;1iu11i (XXIX, XXXIV-,-XXXVIII). Au fu::;t ue::;cuµerile 53 de morminte, pe 
care le-am grupat astfel: 

M 339; 

A. Morminte de Înhumaţie: 14, din care: 
a) 11 morminte cu inventar: M 305, M 315, M 317, M320, M 321, M 324, M 325, M 330, M 335, 

b) 4 morminte fără inventar: M 311, M 316, M. 334, M 344. 
B. Morminte de incineraţie: 39, din care: 
a) 14 morminte în urnă: M 300, M 307, M 314, M 318, M 328, M 332-333, M 336-338, 

M 342-343, M 347, M 349. 
b) 25 morminte în groapă: M 301-304, M 306, M 308-310, M 312-313, M 319, M 322-323, 

M 326-329, M 331, M 340-341, M 345-346, M 348, M 350-352. 
A. a) Morminte de Înhumaţie cu inventar. Se disting trei orientări: 
- N-S: M 305, M 315, M 317, M 320-321; 
- NNV-SSE: M324-325, M 330, M 335; 
- E-V: M 339. 
Inventarul depus ca ofrandă este plasat în zona capului, a bazinului, a genunchilor şi a picioarelor. 

Obiectele depuse sunt: vase decorate cu striuri orizontale (M 305 - 2 vase), cuţite, mărgele, cercei de bronz, 
cataramă de bronz, un fragment de vas din sticlă refolosit şi un colier de melci marini (M 330). 

b) Morminte de inhumaţie fără inventar. Se disting două orientări: 
- N-S: M 311, M 316; 
- NNV-SSE: M 334. 
În cazul mormântului M 344 remarcăm că a fost surprins doar craniul şi am putut constata că aparţine 

unui copil sub un an. 
B. a) Morminte de incineraţie în urnă. S-au descoperit vase - borcan-urnă de mari dimensiuni 

(I= 25-30 cm), decorate cu striuri paralele sau în val. Unele vase au mărci de olar (cercuri concentrice tăiate 
de raze - M342). Remarcăm un vas-borcan din pastă caolinoasă având ca decor striuri paralele orizontale şi 
marcă de olar reprezentând un pătrat tăiat de două linii iar la colţuri cu aripioare (M 333). Mormântul M 34 7, 
drept urnă a servit un vas-borcan din pată fină, de culoare cenuşie, lustruit, de mari dimensiuni şi cu marcă de 
olar reprezentând o cruce înseriă în cerc, având ca inventar un cuţit, cataramă şi un arşic. 
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b) Morminte de incineraţie în groapă. Oasele calcinate au fost depuse în gropi al căror diametru 
variază între 0,30-0, 70 m. Inventarul acestora este compus din: fragmente ceramice (tip Dridu), lame de cuţit 
(M 302, M 312-313, M 327, M 329, M 340, M 351) catarame, mărgele (M 326, M 331), vase de mici 
dimensiuni cu decor în striuri (M 322-323, M 326-327, M 331). Mormântul M 348, are ca inventar un ulcior 
cu buza treflată din pastă fină cenuşie, lustruită, decorat cu striuri în val pe corp şi pe toartă. 

Materialul ceramic descoperit, prin decorul spedfic şi mărcile de olar, datează necropola medievală 
timpurie, birituală de la Platoneşti în sec. VIII-IX. 

108. PLĂVICENI - MĂNĂSTIRE, com. Plopii Slăvite~, sat Dudu, jud. Teleonnan; Ecaterina 
Tânţăreanu, Veronica Predai, Pavel Mirea, Muzeul Judeţean Teleorman 

Obiectivele campaniei de săpături arheologice au fost, în principal, identificarea construcţiilor dispărute 
de pe laturile de nord şi vest ale ansamblului, adică chiliile şi stăreţia, stabilirea fundaţiei turnului clopotniţă şi 
evidenţierea nivelurilor de calcare. 

ln acest scop, au fost practicate 12 secţiuni (S10-S21) cu lungimi variind între 3 şi 49,70 m, late de 
1,50 m şi 4 casete (C3-C6). Adâncimea medie a secţiunilor este de 1,67 m, adâncimea maximă fiind de 
2,60 m şi cea minimă de 0,75 m. 

Pentru stabilirea planimetriei_ chiliilor s-au practicat: o secţiune paralelă cu zidul de incintă nordic şi trei 
secţiuni perpendiculare pe aceasta. ln aceste condiţii, s-a putut reconstitui planul primului nivel - al pivniţelor, 
cele 14 ziduri care păstrează tipul contructiv al celorlalte edificii din incintă determinând numărul şi dimensiunile 
~hiliilor, aflate la al doilea nivel, dar şi al spaţiilor cu altă destinaţie, ce ar putea reprezenta bucătăria şi trapeza. 
ln acelaşi timp, a fost surprins traseul zidului exterior al prispei, lată de 1,50 m şi susţinută cu stâlpi de lemn şi 
s-au identificat pavimente din cărămidă. 

Cele şapte secţiuni şi două casete practicate pe latura de vest a incintei au dus la concluzia că stăreţia 
se afla pe latura vestică, alipită, dar în afara incintei cunoscute astfel încât zidul considerat a fi exterior de vest 
devine zidul de est al caselor egumeneşti. 

Planul clădirii poate fi înscris într-un patrulater cu laturile inegale cu dimensiunile de 19,80 m (V) x 8,40 (S) x 
20,00 (E) x 9,60 (N) şi cu două foişoare spre est şi vest. Nivelul inferior al acestei construcţii este constituit din două 
pivniţe între care se află un zid despărţitor ce nu permite accesul dintr-una în alta: spre sud pivniţa mică, spre nord 
pivniţa mare. Pilaştrii, un zid median şi stâlpii cu pornirile arcelor de boltă pot reconstitui sistemul de boltire. 

Cercetarea a stabilit dimensiunile zidurilor laterale ale turnului clopotniţă şi nivelurile de calcare atât în 
tunelul turnului cât şi în interiorul incintei, inclusiv un trotuar în jurul bisericii. 

109. POGONEŞTI - IVEŞTI, jud. Vaslui; Mircea Mamalaucă, M. Bârlad 

Săpăturile arheologice din necropola situată în punctul „La Movilă", au continuat în anul 1998 cu ce de 
a şasea ~ampanie de cercetare. În atenţia n0astră s-a aflat zona nord-estică a necropolei. 

l_n acest perimetru densitatea mormintelor este mult mai mare în comparaţie cu zonele cercetate 
anterior. ln total s-au cercetat 43 de morminte, din care, ultimele 8, în campania din anul 1998 (7 morminte de 
inhumaţie, din care doar unul nederanjat - M-41 -, orientate N-S şi un mormânt de incineraţie - M-43 -). De 
altfel, în necropola birituală de la Pogoneşti-lveşti, majoritatea covârşitoare a mormintelor sunt de inhumaţie, 
39 din cele 43 de morminte cercetate aparţin acestei categorii şi doar 4 sunt de incineraţie. În ceea ce P!iveşte 
inventarul, acesta este relativ modest dar sugestiv în ceea ce priveşte epoca şi cultura căreia îi aparţine. ln cele 
8 morminte au fost descoperite mai multe obiecte ceramice (oale lucrate la mână şi la roată, străchini şi 

castroane lucrate la roată, precum şi o fusaiolă foarte bine conservată). Majoritatea vaselor aparţin categoriei 
ceramicii cenuşii. Alături de vestigiile menţionate au mai fost descoperite două catarame din fier, aflate într-un 
avansat P.roces de degradare precum şi câteva fragmente de sticlă provenite, probabil, din corpul unor pahare. 

lntregul inventar descoperit atât în acest an cât şi în anii anteriori, precum şi elementele legate de 
maniera de înmormântare, vin să confirme ipotezele emise la începutul cercetării, atunci când încadram 
necropola în aria culturii Sântana de Mureş, posibil către sfârşitul acesteia. 

110. POIANA CIREŞULUI - PIATRA NEAMŢ; jud. Neamţ: M. Cârciumaru, M. Anghelinu, Univ. 
„Valahia" Târgovişte; R. Dobrescu, I.A.B.; M. Tănase, M.N.I.R.; O. Cârstina, C.N.M.C.D. Târgovişte; studenţii 
facultăţii de Istorie-Arheologie şi Istorie-Geografie ai Universităţii „Valahia" Târgovişte 

Primele cercetări arheologice au fost realizate la Poiana Cireşului în 1963, de către C. Scorpan, în 
urma sesizării muzeului din Piatra Neamţ de către muncitorii care amenajau şoseaua de legătură între Piatra 
Neamţ şi Anexa Doamna, concluzionându-se că bucăţile de cremene descoperite, fuseseră aduse la vale de 
torenţii puternici care se formau în urma ploilor sau a topirii zăpezilor de pe muntele Cernegura. În acelaşi an 
C. Scorpan, efectuează un sondaj de 10/1,50 m, în punctul Poiana Cireşului de unde recuperează circa 2162 
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piese litice, din care 913 sunt piese tipice. Sondajul a fost amplasat în partea de nord a poienii, fiind orientat 
est-vest, pe un platou de aproximativ 1 OOO m2• Între piesele descoperite în 1963, predomină lamele, gratoarele, 
vârfurile de tip „La Gravette", buri ne şi nuclee, întâlnindu-se şi piese cu dublă funcţionalitate (gratoar-nucleu şi 
burin-gratoar). 

În anul 1968, V. Căpitanu efectuează un al doilea sondaj, având ca scop stabilirea cu exactitate a 
numărului nivelelor de locuire. Astfel, V. Căpitanu identifică la Poiana Cireşului trei nivele de locuire, pe o 
adâncime de 1,50 m, recuperând un bogat material litic şi faunistic. Între timp este realizat un al treilea sondaj 
de M. Bitiri şi R. Dobrescu, dar din păcate nu s-a publicat nimic. 

Săpăturile au fost reluate în august 1998, lucrările concentrându-se în partea de nord a poienii, în 
imediata apropiere a secţiunilor deschise de C. Scorpan şi respectiv M. Bitiri şi R. Dobrescu, la nordul 
acestora. Obiectivele campaniei 1998 au fost: decaparea exhaustivă a nivelelor de locuire, prelevarea de 
eşantioane pentru analizele pluridisciplinare, obţinerea de noi date stratigrafice. 

A fost efectuată o secţiune de 4 x 1 m, notată S-I, stratigrafica prezentându-se astfel: 
- Stratul I: depozit nisipos cu pigmentaţii ferimanganice şi slabe acumulări de carbonat de calciu în 

partea superioară, unde componenta lutoasă este mai bogată. Textura este în general prăfoasă şi oarecum 
compactă în partea inferioară; 

- Stratul li: este lutos, cu scurgeri de carbonat de calciu permanente, ceea ce îi conferă o structură 
pseudo-miceliană. Vetrele din cadrul său îi modifică pe alocuri compoziţia şi faciesul. În caroul A4 acest strat 
este penetrat de o pană de gheaţă care pleacă din stratul IV şi în consecinţă este umplut cu sediment din acest 
strat. De asemenea, în caroul A2 în peretele de sud, o serie de rădăcini au dus la îngustarea stratului. 

- Stratul III: este un orizont de tranziţie spre stratul IV, pentru că, contactul său cu stratul li este foarte 
net, punând în evidenţă o posibilă discordanţă sedimentologică, aspectul său lutos, dar nu atât de compact faţă 
de stratul care îl suprapune, îi conferă o oarecare autonomie în cadrul coloanei stratigrafice; 

- Stratul IV: puternic argilos, cu bogate depuneri ferimanganice care îi conferă o structură glomerulară 
şi desprinderi prismatice. Caracterul puternic argilos şi bogăţia mai mare prin depuneri ferimanganice se 
realizează spre mijlocul acestui strat. Uniformitatea sa este întreruptă de pătrunderi cenuşii scăpate pe canalele 
de rădăcini care pătrund până aici. El ar putea să reprezinte orizontul B al solului actual (suprapus probabil 
peste o serie de orizonturi de soluri fosile). În timp ce stratul li, pseudomicelian, ar putea să reprezinte orizontul 
C al solului actual. 

- Stratul V: lutos, foarte compact, de culoare mult mai deschisă decât stratul subiacent, el poate 
reprezenta un orizont de tranziţie între orizontul B şi orizontul A al solului actual. În accepţiune pedologică poate 
fi notat cu A' sau cu AB. 

- Stratul VI: orizont brun-pal care stă la baza orizontului A dar care este mult mai puţin compact decât 
orizontul subiacent şi mult mai compact faţă de orizontul A; 

- Stratul VII: reprezintă orizontul de acumulare de humus, altfel spus orizontul A al solului actual, cu 
structură grăunţoasă şi lipsit de compactitate. 

S-a recuperat un lot de 1564 de piese litice diverse, din menilit (63,38%). gresie (17,76%), silex 
(8,81), silicolit (7, 79 % ) precum şi jasp şi opal (în proporţie mai mică). 

Din punct de vedere tipologic s-a identificat un bogat material litic: aşchii (53,58%). lame (21,03%), 
lamele (18,35%), nuclei (2,04%), ,,burins" (1,98%), gratoare (0,89%), retuşoare (0,57%), ,,perc;:oires" 
{0,44%), vârfuri (0,44%), armături (0,38%), percutoare {O, 19%). 

Pentru realizarea secţiunii a fost necesară decaparea pământului de umplutură, încât nu se poate vorbi 
de stratul arheologic din brazdă ca ultim nivel de locuire. 

De altfel, nici în continuare nu se concretizează o concentrare deosebită a materialului. Aşa, de exemplu, 
între 7fr.85 cm au apărut doar câteva piese, şi nici între 85-95 cm densitatea nu este mai mare. Totuşi între 
85-95 cm în caroul A3 s-au sesizat urme vagi de cărbune şi chiar slabe urme de arsură. Între 180-190 cm 1 

a apărut în caroul A 1 o vatră care continuă şi în caroul A2. Pe vatră şi mai ales în jurul ei au fost descoperite 
foarte multe oase. Nivelul de arsură este discontinuu, dar, privit în ansamblu, vatra are mai mult de 1 m lungime 
şi peste 0,5 m lăţime, continuându-se spre vest şi sud în afara secţiunii. Grosimea stratului de_ arsură avea 
maxim 2 cm. Sub stratul de arsură au fost găsite oase sparte, aşchii (12), lame fragmentate (3). ln caroul A4, 
la o adâncime de 190-200 cm s-a decapat o vatră amplă cu urme de arsură până la roşu,existând cantităţi 
însemnate de cărbune diseminat şi pete de arsură de culoare închisă. În stratul de arsură apare material litic şi 
oase adesea calcinate. Grosimea stratului de arsură este totuşi superficială iar vatra nu a suferit amenajări 
suplimentare. Ceea ce pare interesant este că vatra ar putea include două faze. O primă fază în care pământul 
este ars la negru şi o a doua fază în care pământul este ars la roşu. 

Un nivel de locuire cu o mare concentrare în material litic (705 piese) şi faunistic apare între 170-200 cm. 
Fauna este în special de ren (foarte multă dentiţie). Acest nivel cuprinde în totalitate 45,07% din totalul de 1564 
de piese, între care se disting lamele ,,a dos", lamele şi lamelele „sous crete". Alături de vârfurile „La Gravette" 
şi o serie de unelte cu dublă funcţionalitate (gratoar-burin), frapează multitudinea burinelor. Noi considerăm, în 
această fază preliminară că acest nivel poate fi atribuit Gravettianului. 

După 200 cm adâncime, numărul pieselor litice se împuţinează, ca de altfel şi resturile de faună. La 
350 cm s-a constata însă o nouă concentrare importantă de material litic şi chiar faunistic. Majoritatea materiei 
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prime este dintr-un silex diferit de cel de până acum şi din gresie. Existenţa unor gratoare carenate şi a altor 
piese directoare ne-a îndemnat să presupunem că suntem în faţa unei locuiri aurignaciene. 

Un fapt de o importanţă, considerăm noi deosebită, o constituie descoperirea a două vârfuri „a cran", 
un vârf pedunculat şi un vârf cu faţă plană imediat deasupra stratului aurignacian, într-un depozit care însă se 
caracterizează printr-o foarte mare concentrare a materialului litic. 

Un al doilea obiectiv urmărit în această campanie, a fost efectuarea unor sondaje în împrejurimile sitului 
pentru identificarea unor eventuale urme de locuire paleolitice. 

111. POIANA-ZVORÂŞTEA, jud. Suceava; Mugur Andronic, Muzeul Naţional al Bucovinei 
Suceava. 

Î_n toamna anului 1998 Muzeul Naţional al Bucovinei a efectuat săpături sistematice în satul Poiana, 
punctul „ln huci la Fedcu", pe amplasamentul unei foste aşezări umane din cursul secolelor VIII-IX, plasată la 
vremea respectivă în plin codru, pe o formă de teren uşor înălţată, faţă de ternul băhnos din jur. 

Cercetările au dus la descoperirea a nouă complexe de locuire şi mai multe vetre în aer liber. 
Locuinţele, de tipul celor de suprafaţă sau uşor adâncite în sol, au păstrat resturi consistente de 

cărbuni şi cenuşă, proveninnd de la incendierea lor. Cu o singură excepţie, au fost dotate cu instalaţii de foc 
de tipul vetrelor şi cuptoarelor din piatră. 

În afară de o cantitate considerabilă de ceramică fragmentară şi de material osteologic, s-au descoperit 
şi unele obiecte de inventar casnic, care însă nu pot contribui în mod real la datarea sitului. 

Importanţa cercetării arheologice de la Poiana-Zvorâştea este cu totul deosebită, deoarece în 
Bucovina aşezările din secolele VIII-IX sunt rarisime, singul obiectiv depistat prin săpătură, şi acela de ev mediu, 
rămânând cel din cunoscutul punct Suceava-,,Drumul Naţional". 

112. POROLISSUM (MĂGURA MOIGRADULUI) - apeductul roman, faza de lemn, jud. Sălaj; 
Alexandru V. Matei, Sanda Băcueţ-Crişan, Dan-Avram Băcueţ-Crişan, Muzeul judeţean de Istorie şi Artă Zalău 

Cercetările arheologice, realizate în ultimii ani ( 1994-1995} 1 în capitala provinciei romane Dacia 
Porolissensis la Porolissum, au dus la identificarea, a două aliniamente de baze de piloni lucrate din zidărie 
plină, la locul cunoscut sub denumirea „Valul Dublu", între dealurile Porcarului şi Dealul cu Morii (Cumorii ?} 
amplasa_te la cca. 250-280 m. distanţă între ele şi situate la cca. 3,5 km. vest de castrul roman de pe dealul 
Pomet. Interpretate iniţial 2 ca fiind urmele unor baze masive de tunuri de apărare lucrate din piatră, în urma 
cercetărilor arheologice realizate aici, acum, s-a dovedit că aceste baze rectangulare de zidărie cu dimensiunile 
de cca. 3 x 3 m. şi 6 x 3 m., reprezintă în fapt, bazele unor piloni care formau două aliniamente pentru două 
apeducte (vezi planşa nr. 1 /a) contruite pe piloni de piatră, apeducte care aprovizionau cu apa necesară întreg 
complexul militar şi urban roman de la Porolissum 

În prezent, în zona cunoscută sub denumirea „Valul Dublu", se observă pe teren trei valuri de pământ. 
În două din aceste valuri, din loc în loc la distanţe relativ egale unele de altele, apar urmele unor gropi 
rectangulare rămase în urma scoaterii pietrelor din aceste ziduri pline (piloni-baze}. Pe aliniamentul exterior se 
puteau număra 26 de astfel de adâncituri în creasta valului amplasate la mici distanţe unele de altele, iar pe 
creasta valului interior 29 de adâncituri care reprezintă de fapt locul „turnurilor" scoase ulterior de către ţărani. 
Piatra (de calcar} a acestor turnuri a fost scoasă şi folosită pentru construcţiile moderne în sat şi pentru arderea 
ei în cuptoare pentru obţinerea varului. 

. Dimensiunile acestor construcţii - piloni - (baze} lucrate din zidărie plină masivă foarte bine prinsă cu 
mortar şi stabilizată cu pământ bătut cu maiul în straturi succesive la exterior, sunt nefireşti pentru a fi nişte 
simple baze de turnuri de lemn aşa cum s-a susţinut până în prezent 3 . Pilonii de pe aliniamentul interior au în 
teren următoarele dimensiuni: pilon I = 6,20 x 3,20 (fundaţiile} - zidul propriu-zis urcă cu dimensiunile de 
6 x 3 m; pilonul li este scos în întregime, nu poate fi măsurat corect, lăţimea sa surprinsă în secţiune este de 
3,30 m; pilonul III: 6,40 x 3,40 m, între ei există 6 m. distanţă (20 de piciore romane}. Lucraţi din zidărie plină 
aceşti piloni respectă în construcţia şi amplasarea lor unitatea de măsură romană (piciorul roman 0,30 m). La 
aliniamentul exterior cei 6 piloni surprinşi în secţiuni au lăţimile de: 3,00 m; 3,30 m, 3,45 m, 3,60 m şi sunt 
amplasaţi în aşa fel încât distanţa dintre ei să fie de 3,00 m (1 O picioare romane}, pentru a se putea realiza mai 
uşor arcele dintre piloni. 

Pe ambele aliniamente fundaţiile intră foarte puţin adânc în pământ, lângă zidurile rectangulare ale 
acestor baze de piloni, în exteriorul lor în special la aliniamentul interior, a fost depus pământ bătut cu maiul, 
concomitent cu construcţia zidului plin de piatră care formează pilonul propriu-zis. Pe nivelul antic de călcare se 
observă un strat gros de dărâmătură provenit din demolarea (dărâmarea} zidăriei pilonilor. În general, pe nivelul 
antic de călcare, sub dărâmături, au apărut foarte multe fragmente de la conducte pentru apă lucrate din lut ars. 
Conductele aparţineau unor tipuri distincte: cu lungimea de 60 cm şi diametrul de 1 O cm şi tipul I şi tipul li cu 
lungimea de 35 cm şi cu diametrul de 7-8 cm, conductele aveau pereţii foarte groşi lucraţi dintr-o pastă de lut 
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de bună calitate. Amplasate pe distanţa de cca 280 m, în linie dreaptă intre cele două dealuri, Dealul Porcarului 
şi Dealul Cumori (Dealul cu Mori), aceste două aliniamente formează de fapt aliniamentele pentru două 
apeducte care trebuiau să treacă fără cădere bruscă de nivel, de la un deal pe altul. Conductele aprovizionau 
cu apă oraşul Porolissum şi cele două castre de pe Pomet şi Citera. Diferenţa de nivel dintre cele două dealuri 
şi baza apeductului este de cca. 30-22 m. Apa era colectată din nişte izvoare captate în Muntele Meseş - vârful 
Druia, 4 izvoare amplasate la altitudinea de 520-533 m. 

Dealurile Pomet şi Citera domină întreaga zonă prin poziţia lor singuratică, ele fiind cele mai înalte 
dealuri - Pomet - 501 m, şi Citera - 493 m. Amplasate pe aceste dealuri care reprezentau cele mai înalte 
înălţimi ale zonei aceste două castre, atât în fazele lor de pământ cât şi în cele de piatră, nu închideau în 
perimetrul lor surse proprii de apă. Micile văi (Pometului, Ursoaii) au un debit foarte slab, şi sunt situate la 
distanţe respectabile de aceste castre. În fapt, dealurile Pomet şi Citera sunt dealurile de origine vulcanică şi 
sunt lipsite total de izvoare de apă. Izvoarele încep să apară în jurul celor două castre la distanţă apreciabilă de 
incintele fortificate şi la diferenţe de nivel de cca. 40-60-80 m. 

În castrul mare de pe Pomet, construit în punctul cel mai înalt al incintei fortificate, a fost identificat şi 
cercetat un bazin cisternă de dimensiuni foarte mari care putea să păstreze ca rezervă până la cca. 800 mc de 
apă 5. Din acest bazin, prin cădere, putea fi aprovizionat cu apă întreg castrul. 

În anul 1998 au fost efectuate observaţii arheologice mult mai amănunţite datorită realizării a două 
secţiuni perpendiculare pe cele două aliniamente. Astfel, pe lângă cele două faze de piatră ale celor două 
aliniamente cunoscute deja, a fost pusă în evidenţă existenţa acum a unei faze iniţiale de construcţie a unui 
apeduct, acesta fiind realizat pe piloni de lemn (vezi profilul de la planşa nr. 1 /b). Au fost surprinse trei gropi 
mari pentru stâlpi de lemn, gropi dispuse în aceiaşi ordonare şi cu aproximativ aceleiaşi dimensiuni în amândouă 
secţiunile perpendiculare realizate în acest an, secţiuni amplasate la cca. 25 m unele de altele. Gropile stâlpilor 
de lemn au fost surprinse în cele două secţiuni şi sunt de mari dimensiuni, având o formă aproximativ 
rectangulară cu laturile de cca. 1,70; 1,65; 1,50 m. În mijlocul gropii au fost identificate urmele stâlpilor de lemn 
foarte groşi - stâlpi care au diamentrul ce variază intre O, 70; 0,65 şi 0,60m grosime. Distanţa intre cei trei piloni 
de lemn este de cca 2 m intre stâlpii nr. 2 şi 3 şi de 2,75 m intre stâlpul nr. 1 şi nr. 2 (vezi planşa nr. 1/b). În 
acelaşi mod, ca distanţă şi orientare, au fost identificate gropile şi in secţiunea aflată la 
25 m sud de prima secţiune. Aceşti trei piloni forma un aliniament iniţial pe care a fost construit apoi un esafodaj 
(schelet) de bârne de lemn ce forma baza pe care se sprijineau conductele pentru apă; olane sau chiar tuburi 
de lemn - conducte scobite în trunchiuri de lemn 6 • Pentru o zonă unde iarna temperaturile erau destul de joase, 
obligativitatea izolării conductelor, ce erau practic situate în aer liber, este o necesitate. Conductele de lemn 
prin însuşi materialul din care erau realizate (grosimea lor) reprezentau un bun material izolant 7• După 
construirea primei faze a apeductului de piatră (aliniamentul interior), se renunţă la apeductul de lemn, zona este 
nivelată, iar apoi aici, pe acelaşi loc, peste nivelare, se construieşte un murus caespiticius- lucrat din glii uscate 
parţial la soare. Acest murus caespiticius are lăţimea de 6 m. Din profilul bine păstrat se poate vedea că 
parametrele exterioare ale acestui val s-au păstrat foarte bine ele având marginile nedistruse la o lăţime de cca. 
4 m, în rest ar putea fi dărâmături din acest murus caespiticius. Ulterior, după distrugerea acestui murus 
caespiticius, care spre exterior se pare că avea un şanţ de drenaj al apei (vezi planşa nr. 1 /b), a fost adus aici 
mult pământ care a acoperit această construcţie realizându-se astfel un nou val foarte lat de cca 18-20 m. În 
mijlocul acestui nou val, fără să aibă orientarea valului, a fost construit al doilea aliniament al apeductului de 
piatră format din cca 28-30 piloni {aliniamentul exterior) lucraţi din zidărie plină şi având aproximativ 3 m 
(1 O picioare romane) distanţă intre ei, cu dimensiunile de cca. 3,30 x 3,60 m fiecare pilon. 

1 Cercetări de suprafaţă şi săpături arheologice inedite efectuate de Al. V. Matei. Materiale şi rezultate inedite prezentate parţial 
la Sesiunea de comunicări ştiinţifice .În memoriam Hadrian Daicovciu", Cluj, 20-15 octombrie 1994. 

2 M. Macrea şi colab., în: Materiale, 8, 1962, p. 484 sq., publică raportul cu concluziile săpăturili efectuate aici de cercetătorul 
I. Mitrofan în anul 1959: .Din secţiunea practicată în acest punct rezultă că în această zonă a limes-ului a fost folosit un sistem necunoscut 
de noi în alte părţi. Rămâne ca săpăturiile viitoare să precizeze caracterul acestui sistem de fortificaţii". 

3 N. Gudea, în: Acta MP., 13, 1989, p. 111 sqq. 
4 Periegheză al. V. Matei. martie-aprilie 1994, septembrie 1995 şi mai 1998. Din acest loc, vârful Druia din Meseş, izvorăsc maii 

multe văi: Valea Ortelecului, cu patru afluenţi ce au traseul spre est, Valea Pomătului cu alţi trei afluenţi ce au traseul spre est şi cu Valea 
Jurtiana ce curge toi spre est, iar Valea Gabii şi alţi doi afluenţi curg spre vest. Imediat sub Vârful Druia cu 50 m mai jos la altitudinea de 
533-520 m. se află locul numit .La mereze", un întins platou neted unde se află trei lacuri alpine pline cu apă de izvor. Din aceste lacuri 
pornesc spre est şi vest văile amintite mai sus. Aici se află bazinele de captare a apei realizate de către romani. Nivelul altitudinii lacurilor 
(bazinelor) 530 m - 540 m permite ca apa să urce pe principiul vaselor comunicate la cola 496 m - 490 m la care se află punctele cele 
mai ridicate ale castrelor de pe Pomet şi de pe Dealul Citera. Probabil cota de 416 m altitudine a bazei pilonilor apeductelor era prea joasă 
pentru a permite ca apa să urce apoi la înălţimea dorită. Trebuie specificat acum că apeductele de la Porolissum aparţin tipului de .apeduct 
sub presiune". Calculele inginereşti de specialitate au dus la această concluzie şi inginerii romani au hotărât construirea acestor apeducte 
pe piloni intre cele două dealuri: Dealul Porcarului (448 m) şi Dealul cu Mori (438 m). 

5 N. Gudea, în: Acta MP., XII, 1988, p. 149-165 cu planul rezervorului. 
8 Se cunosc ca descoperite de conducte astfel de conducte lucrate din buşteni de lemn care au la capete îmbinări realizate 

prin strungire, ele îmbinându-se ca şi conductele de lut sau prezintă coliere metalice care strâng cele două capete, vezi: Waldemar 
Haberey, Die R6mischen Wasserleitungen nach, K6/n, Bonn, 1972, p. 135, fig. 101-102. 

7 Klaus Grewe, Planung und Trassierung r6mischer Wasserleitungen, Wiesbaden, 1992, p. 57, descoperirea de la Aachen. 
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Pământul depus peste „zidul" cu miezul din glii (caespites) a format o bază foarte solidă care astfel a 
reuşit să păstreze 11zidul" realizat din glii până la cca 1, 10-1,30 m înălţime, cu cca 6--8 rânduri de glii păstrate 
şi care se observă foarte bine în profilele celor două secţiuni realizate în acest an (vezi planşa nr. 1 /b). Este 
foarte clar rolul de apărare, pe care acest ini\ial 11zid" (murus) format din caespites (glii) ii avea pentru primul 
aliniament al apeductului (cel interior), în fa\a căruia, la cca 15-20 m, este amplasat. După distrugerea 
(cutremur, incendiu ?!) primului aliniament (interior) al apeductului, peste acel 11zid 11 format din glii şi în acest val, 
ca bază de sus\inere, se construieşte noul aliniament (cel exterior) al celui de-al doilea apeduct de piatră de la 
Porolissum, a cărui piloni sunt amplasaţi la distanţa de 3 m (1 O picioare romane) unul de altul. Deocamdată, 
este foarte greu de stabilit cât timp au funcţionat cele două apeducte simultan şi dacă unul servea complexul 
militar iar altul era pentru oraşul şi complexul civil de locuire - Porolissum. 

Surprinderea şi a fazei ini\iale de lemn a unui apeduct construit foarte timpuriu, pe lângă alte elemente 
specifice civilizaţiei romane, prezintă for\a romanităţii ce exista aici la frontierea de nord-vest a Daciei Romane 
şi a Imperiului Roman. 

113. PROBOTA *, jud Suceava; Voica Maria Puşcaş, CPPCN 

Lucrările de cercetare arheologică la Mănăstirea Probota - efectuate şi în cursul anului 1998 în cadrul 
programului UNESCO "lnternational Support for the Restoration and Preservation of Probata Monastery" şi 
beneficiind de finanţare internaţională în consecinţă - au condus atât la elucidarea unora dintre problemele 
deschise prin cercetările anterioare, cât şi la descoperirea altor complexe arheologice. Obiectivele în speţă, 
vizate prin planul anual de cercetare, au cuprins în mare parte aria sudică a incintei mănăstireşti dar şi - acolo 
unde a fost cazul - cercetarea parţială a zonei situate în imediata vecinătate a incintei, către exteriorul acesteia, 
pe laturile de sud şi de vest. 

1 . A fost epuizată cercetarea depozitului de lingouri de plumb (identificat şi cercetat parţial în 
campania anului 1997). Depozitul cuprindea în total 40 de piese, două dintrea acestea - şi anume cele situate 
la baza depozitului - fiind marcate prin câte trei cercuri, fiecare cu 8 raze - realizate prin presarea unui sigiliu 
cu forma dscrisă. De asemenea, s-a confirmat ipoteza anterior emisă conform căreia depozitul a fost amenajat 
la o dată anterioară fundării şi fiinţării construcţiei G (PI. 1) şi ulterioară amenajărilor gospodăreşti intervenite în 
aceeaşi zonă direct la faţa humusului medieval: datarea complexului putând fi considerată drept contemporană 
momentului construirii bisericii mănăstirii, deci în jurul anului 1530. 

2. Amenajlrile de tip gospodăresc anterior identificate în zonă s-au dovedit a fi substanţiale, ocupând 
o arie de teren de cel puţin 100 mp. A fost reperat întregul contur al cuptorului nr. 1 şi s-a identificat parţial un 
alt cuptor de mari dimensiuni (cuptorul nr. 4). Aceste realităţi, adăugate celor surprinse în timpul lucrărilor din 
anul 1997 (masivul strat de arsură cu mult cărbune/cenuşă şi cuptorul nr. 2), certifică fosta existenţă aici a 
amenajărilor gospodăreşti amintite - a căror cercetare in extenso este împiedicată temporar de existenţa 
construcţiei de protecţie a vestigiilor clădirii B, dar şi definitiv tocmai de ridicarea menţionatei clădiri, ale cărei 
pivniţe au dislocat în bună măsură resturile complexelor arheologice preexistente. Datarea numitelor amenajări 
gospodăreşti pare să fie anterioară momentului construirii bisericii şi să fi ţinut de activităţile curente ale obştii 
monahale (desfăşurate pe un teren care îi aparţinea - chiar şi atunci când construcţiile mănăstireşti erau încă 
în fiinţă pe amplasamentul „Probotei Vechi"). 

3. Construcţia G., identificată numai la nivelul fundaţiilor (realizate din zidărie de piatră legată cu 
mortar) implantate 60-80 cm în profunzimea solului (adâncimi calculate de la faţa păstrată a zidăriilor de 
fundaţie), aveau o grosime de 11 O cm. De formă rectangulară, clădirea fusese prevăzută la interior cu trei 
elemente izolate de sprijin (baze de stâlpi) situate median pe axul lung est-vest (baza stâlpului vestic fiind total 
dislocată de o groapă ulterioară) şi echidistanţate faţă de zidurile laterale şi intre ele. Constatarea impune 
ipoteza fostei existenţe a unui sistem de boltire şi poate chiar un etaj peste parter. Construcţia a fost realizată 
în aceeaşi perioadă cu construirea zidului de incintă CTn cadrul continuării programului ctitoricesc iniţial, după 
anul 1550) şi a fost dezafectată imediat anterior momentului construirii clădirii B (deceniile 3 şi 4 ale secolului 
al XVII-iea). 

4. Către vest de construcţia B a fost delimitată construcţia H: realizată tot din zidărie de piatră legată 
cu mortar de var/nisip, cu tiranţi longitudinali şi transversali ale căror lăcaşuri s-au păstrat în grosimea zidăriilor 
(grosimi de 110-115 cm). Construcţia a fost prevăzută cu pivniţe pe două travee, boltite semicilindric şi 
sprijinite pe trei arcade. Accesul se făcea printr-un gârlici orientat nord-sud, care debuşa în colţul sud-estic al 
cavităţii pivniţelor, şi el boltit în semicilindru. Toate elementele de boltire încă păstrate, respectiv, naşterile 
bolţilor şi ale arcadelor, erau realizate din cărămidă. Către sud, construcţia fusese împrejmuită de un pavaj de 
curte, pe o lăţime de cca. 2-3,5 m, realizat din lespezi mari de piatră de râu. În forma sa iniţială, construcţia a 
fost printre primele realizate în cuprinsul incintei, imediat după anul 1550, şi a reprezentat clădirea funcţională 
principală a ansamblului. Modificări ulterioare (survenite în aceleaşi decenii 3-4 ale secolului al XVII-iea), au 
determinat dezafectarea părţii supra-terestre a construcţiei H şi folosirea în continuare doar a pivniţelor, până 
către finele secolului al XVIII-iea. 

• Echipa de cercetare arheologică la Mănăstirea Probota, pentru campania anului 1998 fost formată, în afară de subsemnata, 
din arhg. Elenea Gherman, Cătălin Hriban şi Adriana Mogran (Muzeul de Istorie din Complexul Muzeal Moldova - laşi), arhg. Elana 
Ciubotaru (Complexul Muzeal Neam1J. Aurel Nicodei (Muzeul Vrancei) şi absolvent Cludia Brăiloiu. 
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5. Latura sudică a zidului de incintă fusese prevăzută cu o poartă secundară, situată exact în axul 
gârliciului şi având lărgimea acestuia; a fost obturată prin plombarea golului iniţial determinată de reducerea 
dimensiunilor acestuia la cele necesare strict pietonale. 

6. Transfonnările intervenite în economia construcţiilor incintei (şi concretizate prin dezafectarea totală 
a clădirii G, dezafectarea parţială a clădirii H, ridicării construcţiei B, refacerea construcţiei D, ca şi prin masiva 
refacere cel puţin a laturii sudice a zidului de incintă, inclusiv modificarea porţii secundare), au fost lucrări 
realizate în timpul domniei lui Vasile Lupu, consemnate la acea vreme printr-o inscripţie al cărei conţinut s-a 
păstrat doar documentar, lespedea respectivă fiind, se pare definitiv pierdută. 

7. În toată aria de teren supusă cercetării au fost identificate segmente de zidărie care au apaţinut altor 
construcţii, a căror planimetrie şi structură urmează încă a fi investigate, ca şi complexe arheologice de altă 
factură (de exemplu, cuptorul nr. 3, de ars ceramică, decoperit cu ultima şarjă parţial păstrată la interiorul său). 
Materialul arheologic divers - cerammică, cahle, cărămizi de format special (trapezoidale, hexagonale, pătrate), 
olane (de sobă, de acoperiş, de conductă), numeroase fragmente de piatră profilată, monede etc - asigură 
datările propuse şi - în acelaşi timp impun continuarea cercetărilor în aria vestică şi nordică a incintei. 

114. RACOŞ, jud. B~ov; Florea Costea, Muzeul judeţean Braşov; Aangelica Bălos, MCDR 

I. Ra~ -Tipia Ormeni9ului- Epoca dacică 

Al} fost trasate două secţiuni: una în zona sanctuarului cu baze de coloană din tuf vulcanic, celaltă pe 
Terasa li. ln secţiunea din zona sanctuarului rezultatele sunt deosebit de interesante: s-a confirmat că avem 
de-a face cu un sactuar identic celui de pe Terasa a III-a, peste care s-a ridicat o nouă construcţie, din care se 
mai păs.trează numai încăperea mediană, orientată longitudinal NV-SE. Fiecare edificiu are vatra proprie, în 
centru. ln prima fază, partea dinspre nord a stâncii a fost fost perfect nivelată cu dalta, din spărturi realizându
se pavajul. Cu această ocazie, tot în partea de nord, bordura exterioară şi cea corespunzătoare construcţiei 
centrale au fost „cruţate" din dăltuire, spre deosebire de jumătatea sudică, unde acestea au fost realizate din 
piatră de calcar şi din tuf vulcanic, inclusiv din râşniţe sparte. Sub pavajul construcţiei mai vechi au fost găsite 
două vase depuse ritual şi arse secundar pe o vatră cu laturile de 30 cm, între bordura exterioară şi cea 
mediană. Distrugerea primului sanctuar, din motive pe care nu le cunoaştem, a impus ridicarea unuia nou, cu 
~are ocazie, întregul edificiu s-a mărit, construcţia rectangulară circumscriindu-se celei mediane din faza veche. 
ln mijlocul ei a existat sigur o încăpere de dimensiuni mai mici, cu laturile de 4 x 3 m, în care funcţiona vatra. 
A devenit astfel clar că în partea de NV a cetăţii au funcţionat trei sanctuare, dintre care două complexe, 
„concentrice", şi unul cu aliniament, numărul construcţiilor sacre de pe Tipia Ormenisului ridicându-se acum la 
patru. 

Prin secţiunea de pe Terasa a li-a s-a dezvelit parţial o locuinţă de suprafaţă, cu elevaţia de lemn, cu 
una din laturi lunga de peste t5 m. Se dateaza la cucerirea romană, la începutul ~e.;. li p.Clu. 

li. Rac09 - Tipia Piatra Detunată - Epoca dacică 

A fost terminată secţiunea din anul precedent prin care s-a secţionat sistemul de apărare. S-a constatat 
că peste valul hallstattian a fost aşezat un paţ de bolovani de calcar de dimensiuni mari, deasupra căruia s-a 
înălţat un nou val din pământ şi piatră locală. lntr-o fază mai nouă, în partea superioară a acE:stuia, care are o 
grosimea de circa 6 m, a fost degajat un şanţ longitudinal valului, cu lăţimea de aproape 5 m. ln el s-a construit 
„zidul" din pământ şi piatră, gros de circa 4 m. La baza şi pe laturile lui lungi ca şi transversal, s-au găsit bârne 
arse, cu distanţe între ele pe verticală între 50 şi 70 cm. Unele nu traversează toată grosimea „zidului". De 
asemenea, în partea dinspre incintă au fost găsiţi calupi mari de pământ ars la roşu, în ca;e au rămas imprimate 
perfect urme de loazbe. este de presupus că „zidul" era „turnat" într-un cofraj de lemn ale cărui părţi exterioare 
au fost acoperite cu pământ în scopul evitării incendiului. Se impun verificări. 

În suprafeţele în care lipsa copacilor mari a permis au fost trasate trei noi secţiuni, care de fapt se 
continuă longitudinal, cu mici devieri. Prima constatare este aceea că întreaga incintă a fost terasată, marginile 
teraselor fiind întărite cu paramenţi de susţinere. În apropierea fiecărei margini astfel realizată (trei terase) există 
locuinţe de suprafaţă, unele cu podea din piatră de calcar, altele cu podeaua nivelată prin dăltuire. Pe cea de 
a patra terasă, de lângă zid, a fost dezvelit parţial un complex de locuit cu cel pujin două încăperi şi cu o 
„magazie" destinată păstrării proyiziilor, şi ea cu podeaua tăiată orizontal cu dalta. ln ea se aflau trei chipuri 
lucrate la roată, sparte pe loc. ln celelalte încăperi s-a găsit un material deosebit de bogat, constând din 
ceramică şi obiecte de metal (argint, bronz, fier - inclusiv un cuţit de plug-, zgură de fier, cărbune etc), databile 
sigur la cucerirea romană. 

Sub podeaua de pietre acoperite cu lemn a acestui complex s-a constatat un nivel de locuire mai vechi, 
care însă nu a fost săpat decât parţial. Săpătura s-a adâncit foarte puţin în „zid", porţiune în care din nou s-au , 
găsit bârne carbonizate. I 

Atât în interiorul fortificaţiei, cât şi în apropierea „zidului", s-a demonstrat că există două nivele de , 
locuire, primul încheiat printr-un incendiu deosebit de violent. Presupunem că evenimentul s-a petrecut în ! 
vremea lui Burebista. După unele vase ceramice, prima fază poate să aibă începutul în secolul al IV-iea a.Chr., , 
următoarea durând până la cucerirea romană. 

În poziţie secundară au apărut şi de această dată numeroase vestigii Wietenberg şi Hallstatt. i 
I 
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115. RAPOL TUL MARE - Biserica Reformati, jud. Hunedoara; Angelica Bălos, Cristian Ioan 
Popa, Cătălin Rişcuţa, MCDR 

În anul 1998 a fost demarată cercetarea arheologică şi documentară pentru monografia satului 
Rapoltul Mare. Cercetările arheologice din anii anteriori au pus în evidenţă o aşezare de epoca bronzului pe 
Şeghi. Fortuit, în 1960, s-a descoperit pe Valea Faurului un depozit de bronzuri {B. Bassa, în Sargeţia, 1968). 

Se impunea o cercetare pe platoul unde se află Biserica Reformată, pentru a obţine noi informaţii 
despre trecutul acestui sat. În luna septembrie 1998 au fost trasate două secţiuni de 4 x 1,50 m şi 3 x 1 m în 
apropierea bisericii. Prima sec_ţiune {Sif 1998) a fost trasată perpendicular pe zidul bisericii, în apropierea 
colţului de nord-est al absidei. ln humusul actual (cca. O, 15 m) se afla material modern {fragmente de ţiglă şi 
cărămidă), sub humus începe stratul de cultură ce are o grosime de 1-1 , 1 O m şi este reprezentat de pământ 
argilos de culoare gălbui-albicioasă. De la -0, 15 m au început să apară fragmente de oase umane, iar la 
-0,90 m se aflau trei cranii apropiate. În stratul de cultură au fost descoperite câteva fragmente de epoca 
bronzului (între care un fragment cu buton gen 11creastă de cocoş" şi fragmente ceramice feudale. Din păcate, 
materialul a fost deranjat şi din punct de vedere stratigrafic nu s-au putut face observaţii. Din S 11/1998, trasat 
în apropiere de buza platoului, au fost recuperate câteva fragmente de oase umane, fragmente de ţiglă modernă 
şi câteva fragmente ceramice feudale. 

Pentru a completa aceste date se impune încă o verificare. De asemenea, s-au depistat urme de ziduri 
şi material arheologic de epocă romană în punctul 11 La vie" unde este posibil să fi fost o vilă rustică (semnalată 
în bibliografie). 

116. RĂCĂTĂU, jud. Baciu; Viorel Căpitanu, Lăcrămioara Elena lstina, MJI; Vasile Ursachi, 
Muzeul de Istorie Roman; Mihalche Brudiu, Mihaela Denisa Liuşnea, Universitatea 11 Dunărea de Jos", Galaţi 

Au fost reluate cercetările arheologice în necropola tumulară de la Răcătău, în cel de-al 5-lea turnul, 
care se află la cca 5 km nord de grupul celor 3 tumuli din apropierea davei, săpaţi între anii 1969-1981, iar cel 
de-al 4-lea turnul se află la cca 1 km, în partea de sud şi a fost cercetat între anii 1989-1990. 

Noul turnul cercetat în campania din 1998 este cunoscut de localnici drept 11 Movila lui Cerbu" şi a fost 
afectat parţial cu ocazia lucrărilor de amenajare a teritoriului pentru ferma pomicolă Răcătău li. 

Această movilă avea o poziţie strategică deosebită, de pe ea se putea observa întreaga zonă din valea 
Siretului mijlociu, dintre Bacău şi Adjud, şi mai departe până la Poiana-Tecuci, identificată cu antica 
Piroboriq_ava de către Radu Vulpe şi Ecaterina Vulpe. 

ln septembrie 1997 s-a procedat la efectuarea primului sondaj în acest turnul, atacând doar primul sfert 
din partea de S-E, iar în iulie 1998 cu studenţii de la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii 11 Dunărea 
de Jos" din Galaţi au fost atacate concomitent toate cele 4 sferturi până la adâncimea de 3,50 m, prin mai multe 
casete. 

În sferturile de la N-E şi N-V a fost surprinsă o groapă a jefuitorilor de comori, efectuată de profanatorii 
mormântului, în sec. li p.Chr. când au fost profanate şi alte morminte tumulare. 

Cu ocazia săpăturilor, au fost descoperite fragmente ceramice de la vase geto-dacice şi de la amfore, 
precum şi câteva oase de animale. Cele mai multe vase, în stare fragmentară, au fost descoperite în sfertul III 
în partea de N-V, între adâncimile 3,20-3,35 m, în zona gropii funerare. 

Au fost recuperate fragmente ceramice de la fructiere, cupe cu două torţi, căni, chiupuri, farfurii din 
pastă fină de culoare cenuşie sau cărămizie lucrate la roată, dar şi ceramică lucrată cu mâna de la ceşti, vase
borcan, chiupuri, din pastă cu aspect poros de culoare brun-cenuşie sau cărămizie, ornamentate cu brâie 
alveolare, simple sau crestate sau cu linii incizate pe corpul vasului şi sub buză. 

Ceramica de import în totalitate este alcătuită din foarte multe fragmente ceramice de la mai multe 
tipuri de ~mfore de factură elenistică târzie şi romană, din care un număr de 6 amfore întregibile. 

ln prima categorie se încadrează amforele de tip pseudo Cos, cu torţile bifide şi cu gâtul cilindric, care 
pot fi împărţite la rândul lor în 3 tipuri: 

T.1. Dintr-o pastă fină de culoare gălbuie-albicioasă având ca dimensiuni: D. gurii= 9,5 cm, L. gâtului 
= 25 cm, I. torţii= 20 cm. 

T.2. Amforă fragmentară cu pasta fină, de culoare gălbuie-albicioasă şi mult nisip fin în compoziţie: 
D. gurii = 10,5 cm, L. gâtului = 27 cm; grosimea torţii = 5 cm. Pe corp o linie fină profilată. 

T.3. Gât de amforă, din pasă gălbuie cu nisip fin în compoziţie: L. = 20 cm, D. gurii = 1 O cm. 
Din a doua categorie fac parte 7 tipuri de amfore de provenienţă romană: 
T.1. Amforă fragmentară, din pastă fină de culoare gălbuie, cu nisip fin de culoare maroniu închis: 

L. torţii = 26 cm, I. = 5,6 cm. Se păstrează cca. 3/4 din amforă. 
T.2. Amforă fragmentară din pastă roşiatică cu nisip din albicios. Cca. 1/2 din vas cu D = cca. 20 cm. 
T.3. Amforă fragmentară, cca.1 /4 din vas, pastă fină de culoare roşie-gălbuie cu nisip fin şi mică. 

Toarta bifidă de cca. 28 cm. 
T.4. Toartă fragmentară de amforă din pastă fină de culoare roşiatică cu L. = cca 6 cm, D. = 4 cm. 
T.5. Toartă fragmentară, pastă fină roşiatică cu o linie incizată pe toată lungimea vasului. 
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T.6. Toartă fragmentară din pastă fină de culoare gălbuie cu nisip fin albicios în compoziţie. 
Ţ.7. Fragment de amforă din pastă fină de culoare galben-maroniu cu nisip şi mică în compoziţie. 
ln afară de ceramică a mai fost descoperită o cataramă din fier, puternic oxidată şi bucăţi de oase de 

la animale domestice. • 
După inventarul descoperit până în prezent, mormântul poate fi datat cu certitudine la sfârşitul sec. 

I a.Chr. - I p.Chr. şi parţine unei căpetenii geto-dacice, din dava de la Răcătău. 
Deoarece groapa funerară nu a fost săpată în întregime, din lipsă de fonduri, se impune săparea ei în 

campania viitoare. 

117. RÂŞNOV- CETATE, jud. Brm,ov 

I. EPOCA DACICĂ; Florea Costea Muzeul judeţean Brai,ov 

Programul de cercetare, preliminar reluării lucrărilor de restaurare la cetatea ţărănească de la Râşnov, 
s-a desfăşurat în două campanii, în lunile iulie şi septembrie. S-au practicat mai multe secţiuni şi casete, atât în 
cele două incinte, cât şi în afara lor. 'Câştigul cel mai important al cercetărilor a fost acele de a delimita clar 
două nivele de locuire Latene. Primul, gros în anumite locuri de peste 1,50 m, conţinea fragmente ceramice de 
la vase modelate în proporţie de peste 90% cu mâna. Ele provin de la borcane, fructiere, străchini şi castroane. 
Primele sunt din pastă în general bună şi sunt decorate cu brâuri alveolate orizontale sau ghirlande şi au 
culoarea neagră-castanie. Fructierele sunt din pastă de calitate, au buza lată sau foarte lată (6-1 O cm) şi sunt 
acoperite, fără excepţie cu angobă neagră, lustruită, pe ambele feţe. Unele au buza faţetată. Castroanele au 
profil rotunjit şi buza dreaptă, retezată orizontal. Străchtnile sunt din pastă destul de fină şi bine arsă, buza 
evazată cu muchia rotunjită. Majoritatea au luciu metalic. ln acelaşi strat s-au găsit fragmente de la vase-clopot, 
din p~stă bună şi bine arsă, cu butoni alungiţi şi fragmente de la vase cu butoni prismatici, tot de dimensiuni 
mari. ln context, au apărut materiale Schneckenberg, în poziţie secundară. 

Nivelul superior este despărţit de primul printr-o dungă foarte subţire de pământ steril (3-5 cm), care 
nu prezintă în nici-un loc urme de ardere. Grosimea lui oscilează între 0,60 m şi 1, 1 O m, în fucnţie de pantă. 
Din el s-au recoltat numai vestigii databile în secolele I a.Chr. - p.Chr., cu menţiunea că olăria lucrată la roată 
este mult mai numeroasă decât în primul strat şi este reprezentată, în special, de fructiere şi de căni cu o toartă, 
chiupurile fiind destul de rare. Este de semnalat încă un fragment de kantharos gălbui-roşcat, pictat cu linii 
verticale de un roşu mai intens. Ceramica modelată cu mâna este reprezentată de numeroase ceşti şi borcane. 
Primele au aproape toate profil tronconic şi decor alveolat, nelipsind exemplare fără decor, de regulă, din 
categoria celor de dimensiuni foarte mici sau foarte mari. Borcanele au profile ovoidale sau mult alungite şi buza 
fie evazată şi tăiată oblic sau orizontal, fie dreapta şi retezată ori rotunjită. 

De ::iublinidl, că unul din botcdne dte bu.z:c:1 pe„fect ofiLollldlă., c1::ie111cincito1 că.nilor lu1,;1·ate la rodlă. Nu 
lipsesc nici cănile, cu profil bitronconic sau ovoidal, din păcate neîntregibile. 

Materialele au rezultat atât din strat, cât şi, mai ales, din locuinţe şi gropi. Ele pot fi tlatate în perioada 
amintită ~i pe baza a două fibule: una de bronz şi una de fier. 

ln construcţia adiacentă unei porţi vechi, abandonată, sunt încastrate câteva blocuri de gresie cenuşie, 
care nu se mai întâlnesc în alte construcţii feudale: este neîndoielnic că provin de la construcţii dacice, poate 
de la un turn. 

Cele două faze de locuire dacică sunt contemporane unor elemente defensive: prima aparţine valurilor 
mici, exterioare, şi poate fi datată pe durata secolelor IV-li a.Chr., în timp ce faza mai nouă corespunde valului 
mare, interior, şi datează din perioada Burebista-Decebal. Constatarea abia făcută confirmă presupunerile mai 
vechi, bazate pe săpăturile efectuate la Râşnov - Cetate între 1979-1980. 

li. EPOCA MEDIEVALĂ; Adrian A. Rusu, IAIA; Marcel N. Simina, Muzeul orăşenesc Sebeş; Szocs 
Peter L, Muzeul judeţean Satu Mare, studenţii: Vasile Mizgan, Dan Dana, Anghel Istrate, Cristinei Roman, 
Cosmin C. Rusu 

Cercetarea arheologică a fost reluată datorită solicitării Direcţiei Monumentelor. Campania, 
desfăşurată în două etape (iunie-iulie; septembrie-octombrie) a totalizat un număr de 41 secţiuni arheologice de 
diferite mărimi. 

Întreaga organizare de şantier s-a datorat firmei Home Trade SRL. Din partea Muzeul Judeţean Braşov 
au fost delegaţi Florea Costea şi Stelian Coşuleţ. 

Urmele cele mai vechi aparţin epocii bronzului, mai precis culturii Schneckenberg. Calitatea pieselor 
dacice, care diferă de la o componentă la alta a cetăţii medievale, ne face să avansăm ipoteza existenţei unei 
locuiri şi a unor complexe mai bogate în partea superioară. Oricum, se poate considera ca certă o locuire 
intensă a cetăţii de jos şi una mai rarefiată în cetatea de sus, loc mai expus unor curenţi de aer. 

Cele mai vechi urme de vieţuire medievală nu coboară sub secolul al XIV-iea. Ele constau doar din 
ceramică. Cetatea a fost construită tot atunci. Ea a avut un perimetru extins la ambele componente 
arhitectonice astăzi vizibile (cetatea de jos şi cetatea de sus). Cetatea de sus _a avut iniţial o formă mai simplă, 
cu zidurile de curtină nedublate şi fără să fie total izolată de cetatea de jos. ln cetatea de jos a fost găsită o 
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nouă poartă (pe latura de nord). În secolul al XVI-iea, cetatea de jos şi-a restrâns fun~ţiile. Atunci şi-a încetat 
activitatea şi biserica din această incintă, biserică a cărei începuturi au fost redatate. ln secolul menţionat s-a 
fortificat linia mediană, care pornea de la turnul armelor şi atingea curtina de nord. Atunci au apărut barbacana 
şi turnul cu muchie în ax, iar pe celelalte laturi, o dublă curtină, cu facilităţi de tragere sau cu turnuri. Tot ~u 
acelaşi prilej, funcţia cetăţii s-a schimbat radical, ea devenit, de fapt, un târg fortificat, locuit în permanenţă. ln 
interior au existat cel puţin 80 de locuinţe (cu etaje şi sobe mereu refăcute), alături de şcoală, locuinţa preotului, 
o nouă capelă. 

Materialul arheologic predominant este cel dacic (ceramică, unelte, fibule etc). 
Materialul medieval cuprinde ceramică puţină din secolele XIV-XV, şi mai numeroasă pentru secolele 

XVI-XVII. Au fost descoperite unelte (agricole, lemnărie, bărbierit), instrumente (ac, furculiţe, amnare, scripeţi, 
chei, lacăte şi închizători, feronerie de construcţie, cuie de construcţie, zăbale, pinteni), arme (vârfuri de săgeţi, 
proiectile de archebuză), monede (sec. XVII-XVIII). O menţiune specială merită a fi făcută pentru atelierul unui 
meşteşugar (sec. XIV), în care s-a lucrat atât fier, cât şi bronz. Câteva piese de sticlă sunt primele care atestă 
calitatea produselor sticlarilor locali, cunoscuţi numai din documente scrise. Deşi puţine numeric, cahlele de la 
Râşnov aparţin la cel puţin 20 de tipuri diferite de piese, unele deja cunoscute, altele complet inedite. 

118. RÂU DE MORI, Re9eclinţa noiliară a Cânde91ilor; jud. Hunedoara; Zeno K. Pinter 
Universitatea „Lucian Blaga" Sibiu; Marian Ţiplic, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu; Mihai Căstăian, 
MCDR 

Complexul arhitectural aflat în mijlocul satului Râu de Mori, reşedinţa care a oferit particula de nobilitate 
uneia dintre cele mai importante familii cneziale româneşti din Ţara Haţegului, se află în atenţia DMI în vederea 
restaurării, prilej cu care au fost efectuate investigaţii arheologice, în cadrul a două campanii. 

Curtea nobiliară cuprinde următoarele edificii şi elemente constructive: 
- palatul nobiliar, construcţie cu două nivele, în formă de L, având un corp de clădire paralel cu râul, 

iar celălant perpendicular; 
- capela calvină a curţii; 
- grajdul; 
- clădirea anexă; 
- biserica parohială, vechiul paraclis al primilor Gândeşti; 
- zidul de incintă; 
- zidul median al curţii interioare. 
Săpătura arheologică din anul 1997 (septembrie), a constat în trasarea a trei secţiuni şi a trei casete, 

după cum urmează: 
S1 - (13,50 x 2 m), trasată în interiorul capelei, pe axul acesteia, în care au apărut substrucţii mai vechi, 

o criptă de cărămidă şi pavimentul capelei. 
S2 - (31 x 2 m), trasată în prelungirea lui S 1, traversează curtea interioeră de la capelă până sub bolţile 

corpului de clădire perpendicular pe râu. Aici au fost puse în evidenţă treapta de acces a intrării originare a 
capelei, fundaţiile zidului median al curţii, urme de paviment şi un strat de cultură cu ceramică medievală, 
precum şi consistente urme de ardere. 

S3 - (1 O x 2 m), a fost poziţionată perpendicular pe axa magistrală a săpăturii, în dreptul intrării în 
pivniţa corpului de clădire paralel cu râul, fiind observat un zid mai vechi, neţesut cu fundaţiile clădirii şi aliniat 
diferit, precum şi fundaţia pragului de la accesul în pivniţă. 

C1 (2 x 2 m), realizată la exteriorul capelei, pe latura nord-estică, a oferit prilejul descoperii unui zid 
orientat est-vest, încălecat de capelă. 

C2 (2 x 2 m), a vizat stratigrafia în zona clădirii anexe. 
C3 (2 x 2 m), a fost realizată în interiorul grajdului. 
Cercetarea arheologică din anul 1998 (3-25 august) a avut drept rezultat realizarea a patru secţiuni şi 

a cinci casete: 
S4 (7 x 2 m) - trasată paralel cu partea finală a S2/1997 la un metru distanţă spre nord-est. Au fost 

puse în evidenţă talpa fundaţiei coloanelor de sprijin şi a corpului de clădire perpendicular pe râu, existenţa unui 
zid sub forma unui contrafort cercetat în C6, prezenţa unui şanţ, a unui zid în interiorul curţii şi a unui paviment 
de cărămidă. 

S5 (2 x 4 m) - a fost realizată pe axa secţiunii magistrale S1-S2, la exteriorul corpului de clădire 
perpendicular pe râu, în dreptul intrării. Stratigrafia, aceeaşi cu partea finală a S2 se completează fericit cu un 
bogat material ceramic. 

S6 (23 x 2 m) - c~respunde unei axe perpendiculare pe secţiunea magistrală S1-S2-S5, fiind trasată 
în imediata apropriere C 1 . ln cadrul acesteia a fost conturată groapa unui bordei preistoric, prezenţa unui strat 
de cultură cu materiale de epocă romană, materiale ceramice medievale şi existenţa fundaţiei unei clădiri, 
aceeaşi descoperită în C 1, încălecată de către capela calvină. 

S7 (4 x 3 m) - a fost realizată pe latura sudică a bisericii parohiale din Râu de Mori în punctul de 
joncţiune al turnului cu nava lăcaşului. Au fost descoperite trei morminte, două fără inventar, iar M3 orientat 
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nord-sud, plasat intre contrafortul turnului şi navă avea drept inventar o copcă de bronz. Tot aici, în poziţie 
secundară, a apărut un monument sculptural roman, capul de marmură al unei gorgone. 

C4 (3,40 x 3,50 m) - a investigat corpul nordic al capelei marcând prezenţa unei prelungiri cu doi metrii 
la nivelul fundaţiei capelei, care mai apoi coteşte în unghi drept spre clădirea palatului nobiliar. 

C5 (2 x 2 m) - a fost trasată la sud de punctul de intersecţie al zidului median cu zidul de incintă, pentru 
a lămurii situaţia canalizării observate în punctul respectiv. 

C6 (2,50 x 1,20 m) - a fost realizată în colţul vestic al S4 pentru a lămuri situaţia fundaţiei descoperite. 
C7 (2 x 2 m) - a fost trasată la interiorul corpului de clădire perpendicular pe râu, în colţul 

corespondent C6 pentru a verifica prezenţa unei substrucţii. 
C8 (2 x 2 m) - a fost realizată în curtea clădirii, la intersecţia celor două corpuri, fiind surprinsă 

succesiunea cronologică, corpul de clădire paralel cu râul fiind considerat mai vechi. 

119. ROGOVA, jud. Mehedin~; Gabriel Crăciunescu, MJ Turnu-Severin 

Începută în vara anului 1995, cercetarea arheologică din satul Rogova punctul „La cazărmi", se află la 
a patra campanie. Scopul lucrărilor noastre a fost acela de a stabili care sunt limitele de nord şi est ale staţiunii. 
Drept urmare, în prelungirea secţiunii VII din anul 1997 am trasat o nouă secţiune către est, cu dimensiunile de 
46 x 1 m şi numerotată S VII A. În ciuda lungimii destul de mari, către est nu am ajuns la limita aşezării, deşi 
materialul ceramic este mai rar în extremitatea estică. 

Către nord, în prelungirea lui S XI, am trasat o nouă secţiune S XII, cu dimensiunile de 36 x 1 m. În 
primele opt carouri materialul este bogat, în carourile 9-12 fragmentele ceramice sunt mai rare, iar în carourile 
13-18 materialul ceramic este aproape inexistent. Această situaţie se datorează faptului că, după caroul 12, se 
observă şi în prezent o albiere, dovadă că pe acolo a curs cândva Blahniţa sau izvoarele din zonă au dus la 
crearea unei mlaştini. 

Următoarea secţiune am trasat-o pe aceeaşi direcţie, în prelungirea lui S XII, la 50 către nord. Deşi aici 
terenul este mai înalt, nu am găsit nici o urmă de locuire, cu toate că secţiunea nostră, S XIII, are dimensiunile 
de 6 x 1 m. 

Pentru că acea albiere, sterilă arheologic, prin care este posibil să fi curs cândva Blahniţa, merge oblic 
către vest, am deschis o nouă secţiune, S XIV, perpendiculară pe primul carou al lui S XII, cu dimensiunile de 
36 x 1 m. Timpul şi banii nu ne-au permis să prelungim această secţiune până în zona în care să se întâlnească 
cu albierea ce merge către sud-vest. 

În partea superioară a lui S VII A, am întâlnit un strat de argilă cenuşie de grosime variabilă. Acest strat, 
împreună cu alţi câţiva centimetri de pământ negru, reprezintă pământul scos şi împrăştiat cu ocazia lărgirii albiei 
raulu1 Blahniţa. Aceasta situaţie Iace ca stratul de cultura cu material Verbicioara să inceapa la adâncimea de 
O, 75-0,80 m. 

În caroul 4 al acestei secţiuni apare o locuinţă puţin adâncită în sol, ce are lăţime de 2 m. În colţul de 
sud-est al acesteia se află o groapă de formă aproximativ rotundă şi cu baza la adâncimea de 1,80 m. Fundul 
locuinţei este situat la adâncimea de 1,40 m iar nivelul de călcare se află la adâncimea de 1,20 m. Groapa era 
umplută cu cenuşă, cărbune şi multă ceramică. Bănuim că rolul ei era acela de a prelua excesul de umiditate, 
în groapă apa când apărea când dispărea. 

În carourile 15-17 a apărut o masă de lut roşu argilos orientată aproape est-vest şi lată de 1,40 m. 
Acest pământ diferă de cel în care se află stratul de cultură şi, ţinând seama de înclinarea terenului şi direcţia 
de curgere a Blahniţei, considerăm că este un dig de protecţie şi direcţionare a apelor. A fost re~lizat într-o 
anumită etapă, pentru că locuirea se întindea şi la est de el, dar mai săracă în material arheologic. ln carourile 
3, 4, 8, 10, 11, 12 ale acestei secţiuni apar câte 1-2 fragmente ceramice în fiecare carou, ce aparţin bronzului 
târziu. Este vorba de fragmente ceramice de tip Gârla Mare şi un fragment de ceaşcă cu patru proeminenţe 
organice care, privită de sus, pare pătrată. Acest nivel nu îl mai avem semnalat în celelalte secţiuni. 

În secţiunea XII, carourile 1-8, materialul argilos pare să indice cea mai timpurie locuire Verbicioara 
din zonă. Aici întâlnim destul de mult material ceramic decorat cu linii paralele distanţe şi ceva mai groase, dar 
care se află asociat cu ceramică decorată cu incizii fine şi paralele, caracteristică culturii Verbicioara. Nivelul de 
cultură nu are aici mai mult de 0,20 m iar materialul arheologic este mai sărac decât în S VII A. 

În secţiunea XIV, chiar în primul carou, am găsit un tub de plastic perforat depus într-un strat de pietriş 
galben. Reprezintă o parte din sistemul de drenare a zonei, efectuat cu circa 20 ani în urmă. În caroul 6 avem 
semnalat un foarte subţire nivel prefeudal, prin cele câteva fragmente ceramice specifice. Şi aici stratul de cultură 
Verbicioara este foarte subţire, de circa 0,20 m şi mai puţin consistent. În carourile 2-3 au apărut multe materiale 
arheologice. Considerăm că este vorba de o locuinţă de suprafaţă al cărei contur nu a putut fi sesizat. Conturile 
unei locuinţe de tip semibordei au fost sesizate în carourile 6-7. Aceasta avea lungimea (sau lăţimea?) de 4 m. 
Are în interior pământ cruţat, ca un fel de laviţă, iar în centru o zonă îngustă şi mai adâncă pentru a putea prelua 
excesul de umiditate. Adâncimea locuinţei este de 1, 70 m iar a treptei superioare de 1,40 m. Nu excludem 
posibilitatea ca această construcţie să nu reprezinte o locuinţă ci un canal de scurgere a apei, umplut ulterior 
cu resturi menajere. 
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În caroul 15, la adâncimea de 0,65 m, am găsit un mormânt Basarabi. Urna era spartă datorită presiunii 
pământului şi era plină în proporţie de 3/4 cu oase şi cenuşă bine presate, care păstrau forma vasului. În 
resturile de cremaţie am găsit o fibulă de tip Glasnic şi un cuţit de fier. 

Cercetările din 1998 au relevat existenţa mai multor locuiri, din epoci şi perioade diverse. Bronzului 
mijlociu îi aparţin cele mai multe materiale. Acestea au fost găsite pe întreaga suprafaţă a staţiunii şi aparţin 
primei faze a culturii Verbicioara. Acestui nivel îi aparţin o serie de forme ca: vase medii, tronconice cu exteriorul 
nedecorat; vase cu corpul sferic şi gâtul înalt şi tronconic, castroane cu pereţi înalţi şi buză tăiată drept sau 
castroane tronconice cu umărul tras către interior; ceşti cu torţi ce se ridică de pe buză şi se prind pe umăr; 
căni cu corp sferic şi gât înalt tronconic. Cea mai mare parte a materialului ceramic decorat are ca motiv incizia 
verticală ce acoperă jumătatea superioară sau întregul corp al vaselor. Acest decor realizat cu un instrument 
asemănător pieptănului, este bine cunoscut în cultura Verbicioara. În afara acestui decor am găsit şi trei 
fragmente ceramice, din vase diferite ce aveau un decor textil, ceva mai m~lte decorate cu măturica şi alte 
fragmente decorate cu linii adânc sau superficial incizante, distanţate între ele. ln cadrul decorului mai rar întâlnit 
mai amintim benzi de haşuri Jncizate în reţea, linii punctate, benzi orizontale umplute cu triunghiuri, haşurate sau 
goale şi dispuse alternativ. ln afara ceramicii acest nivel mai cuprinde şi alte piese: fusaiole, cuţite curbe din 
piatră, linguri, străpungătoare şi o roată de car votiv. 

Din aceeaşi epocă a bronzului, faza târzie, în carourile 3, 4, 8, 10-12 din S VII A au apărut câteva 
fragmente ceramice de factură Gârla Mare şi o ceaşcă fragmentară ce, privită de sus, are forma pătrată. 

Prima epocă a fierului este marcată doar de mormântul Basarabi din S XIV. Fibula acestuia era lucrată 
dintr-un miez de fier, pătrat în secţiune, acoperit cu bronz şi care în acestă formă finală avea secţiunea rotundă. 

Feudalismul timpuriu este marcat de câteva fragmente ceramice care nu se constituie într-un nivel de 
sine stătător. 

Datorită faptului că nu s-au surprins limitele aşezării decât în nord şi sud, se impune continuarea 
cercetărilor în acest sens, dar şi deschiderea unor suprafeţe mai mari pentru a putea sesiza modul de dispunere 
şi organizare al locuinţelor. 

120. ROMÂNAŞI, jud. Sălaj; Ioan Bejinariu, MJ Zalău 

În perioada 2-7 noiembrie 1998 a fost executată o săpătură de salvare pe traseul D.N. Cluj-Napoca
Satu Mare care urmează să fie modernizat, executându-se lucrări pentru lărgirea carosabilului. Locul ales pentru 
săpătură se află vis-a-vis de staţia Peco Comeso S.A. Cu ocazia construirii staţiei respective, în 1996, în acest 
loc au fost descoperite şi materiale ceramice din bronzul târziu şi din perioada romană. 

A fost trasată o secţiune S1/1998 amplasată pe marginea şoselei. Secţiunea avea dimensiunile de 
40 x 2 m. Stratigrafia este următoareas: între 0,00-0, 15/0,20 m adâncime este stratul afectat de arături, sub 
care apare un strat negru-lutos gros de 0,20-0,25 m în care au apărut fragmente ceramice moderne (sec. 
XVIII-XIX) şi două monede austriece din 1800 şi 1860. Sub aces_t strat apare un altul galben-lutos aluvionar 
gros de O, 10-0,20 m în care au apărut puţine cioburi moderne. Intre m 3,40-22,50 ai secţiunii, sub stratul 
descris anterior apare un alt strat cenuşiu-gălbui tot cu aspect aluvionar în care a apărut ceramică caracteristică 
primei vârste a fierului. Grosimea acestui strat este de cca O, 10-0, 15 m. Sterilul apare la adâncimea de 
0,55-0,65 m. Având în vedere existenţa straturilor aluvionare succesive cu materiale s-a mers pentru control la 
o adâncime mai mare, până la 1 m. 

În acestă zonă nu au fost descoperite urmele unor locuinţe moderne, iar singura piesă care ar putea fi 
atribuită perioadei romane este o bilă de praştie din lut. Ceramica hallstattiană descoperită în acestă secţiune 
este în mare parte atipică şi foarte fragmentară. Probabil a ajuns în această zonă în urma unei inundaţii dintr-o 
aşezare situată în apropierea văii Agrijului. 

121. ROMULA, corn. Dobrosloveni, sat Rep, jud. Olt; Gheorghe Popilian, Dara Bălteanu, 
Institutul de Cercetări Socio-Umane, Craiova; Mircea Negru, MIAMB 

Au fost reluate săpăturile în sectorul deschis în campania precedentă, obiectivul fiind continuarea 
cercetării atelierului ceramic nr. 7 şi a complexelor funerare care îl suprapun. În acest scop a fost prelungită 
S4/1997 şi au fost trasate patru casete numerotate C 1-C4. 

Stratigrafie. 
1. Nivelul preistoric. Ca şi în campania precedentă, pe toată suprafaţa cercetată, s-a observat că între 

cel mai vechi nivel roman şi solul virgin se intercalează un strat evidenţiat prin structură şi culoare; din acest 
nivel au fost recoltate în campania din anul acesta câteva cioburi preistorice atipice, care nu pot fi atribuite cu 
certitudine unei epoci anume. Deoarece în cele două campanii nu a fost descoperit nici un complex care să 
aparţină acestui nivel, se poate considera că zona respectivă este situată la limita aşezărilor preistorice aflate 
în apropiere. 

2. Nivelul I roman. A fost identificat în întreaga suprafaţă cercetată. Acestui nivel îi aparţine un cuptor 
de olar, numerotat nr. 20 după numerotarea generală folosită în sectorul vil/a suburbana. Cuptorul avea aceeaşi 
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groapă de alimentare cu cuptorul nr. 19 (= nr. 1 /1997); era de tipul cu pilon central şi avea formă rotundă, cu 
diamentrul plăcii de 1,30 m. Pilonul era construit din patru cărămizi aşezate orizontal una peste alta. În jurul 
cuptorului la nivelul de călcare exista un pavaj din pietriş cu o formă neregulată. Acest grup de două cuptoare 
a fost suprapus de clădirea nr. 2/1997 şi a fost deranjat în timpul Evului Mediu. După ce a fost dezafectat, 
cuptorul nr. 20 a fost umplut şi nivelat, iar partea superioară a bolţii a fost ascoperită cu ţigle fragmentare. În 
umplutura camerei de ardere a cuptorului a fost descoperit un denar fourre emis de Septimius Severus. 

La cca 4 m spre vest de grupul de cuptoare a existat o clădire (numerotată nr. 1 / 1998) din care au 
fost cercetate parţial două încăperi. Clădirea, care a fost contemporană cu grupul de cuptoare, a fost de 
asemenea dezafectată în timpul nivelului li roman; temeliile zidurilor au fost scoase-planul său fiind stabilit pe 
baza şanţurilor de fundaţie-iar spaţiul ocupat iniţial de clădire a fost acoperit cu o nivelare. Sub această nivelare 
a fost descoperită o monedă colonială emisă de Caracal/a. 

În apropierea clădirii şi a grupului de cuptoare a existat o groapă de mari dimensiuni, acoperită cu un 
strat de materiale de construcţie fragmentare şi cu acelaşi strat de nivelare observat şi în zona clădirii 
nr. 1 /1998. În pământul folosit pentru nivelarea gropii a fost descoperit un denar emis de Severus Alexander. 

Trebuie menţionat că în unele zone ale suprafeţei cercetate s-au observat unele amenajări - pavaje de 
pietriş şi podele lutuite aflate în prelungirea acestora-amenajări care au fost însă foarte puternic deranjate de 
intervenţiile ulterioare, astfel încât ne putem gândi la existenţa în zonă a unor complexe romane anterioare celor 
încadrate până acum în nivelul I, dar pentru moment preferăm să păstrăm repartizarea complexelor din epoca 
romană doar în cadrul cronologic a două niveluri. Respectivele amenajări de pietriş şi lut, suprapuse în unele 
zone de pavajul existent în jurul cuptoarelor, ar putea documenta o eventuală refacere a nivelului de călcare în 
cadrul atelierului ceramic. 

3. Nivelul li roman. În această campanie a continuat cercetarea clădirii nr. 2/1997 - construcţia 
funerară care adăpostea cel puţin două morminte. Degajarea acestei construcţii nu va putea fi realizată în 
totalitate, limita sa de nord-est aflându-se sub drumul actual. 

4. Nivelul feudal. A fost reluată cercetarea bordeiului nr. 1 /1997, cercetare care nu a putut fi însă 
finalizată şi în consecinţă nu se cunosc încă nici forma şi nici dimensiunile exacte ale acestui complex. Au mai 
fost descoperite trei gropi în formă de clopot care aparţin acestui nivel. Una dintre acestea a deranjat groapa 
celor două cuptoare romane, distrugând parţial şi gura de alimentare a cuptorului nr. 20. Materialul ceramic 
descoperit în aceste complexe poate fi datat în sec. XIV. 

În final, trebuie precizat că, pe baza elementelor de datare descoperite în această campanie, putem 
atribui complexele nivelului I roman celei de-a doua jumătăţi a sec. li p. Chr. Mai trebuie remarcat de asemenea 
faptul că pe baza situaţiilor întâlnite în C3/1998, avem anumite rezerve în ceea ce priveşte raportul stratigrafic 
între clădirile nr. 1 şi 2/1997, clădiri pe care în campania precedentă eram tentaţi să le considerăm 
contemporane, deşi în Sl/1997, secţiune care le surprinsese pe amândouă, secvenţa stratigrafică dintre 
acestea era distrusă complet de bordeiul nr. 1 feudal. 

122. SAHARNA „LA REVECHIN", r-ul Rezina, Rep. Moldova; Alexandru Levinschi, Olga 
Scipachin, Ghenadie Dulea, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău 

Au fost reluate cercetările cu caracter de salvare într-una din cele patru fortificaţii getice identificate în 
punctul „La Revechin" din perimetrul localităţii Saharna. 

Fortificaţia este plasată la extremitatea de NV a zonei, pe muchia abruptă a malului drept al Nistrului 
(circa 90 m înălţime), la 3 km N de cetatea getică Saharna Mare. Ea este de formă semicirculară, cu diametrul 
în jur de 80 m, având ca sistem defensiv un val de pământ cu şanţ în faţă. Două treimi din lungimea lui au fost 
aproape nivelate prin arături anuale, fiind distrusă parţial şi incinta. Situaţia deplorabilă a monumentului a fost 
semnalată încă din timpul perieghezelor din 1993, aceasta fiind şi cauza începerii cercetărilor. 

Săpăturile în incinta fortificaţiei s-au desfăşurat în zona de SV, unde a fost trasată o secţiune de 
34 x 8 m, pe direcţia E-V, de la talpa interioară a valului şi până la marginea abruptă a malului Nistrului. Stratul 
de cultură, gros de 0,60-0,70 m, s-a dovedit a fi surprinzător de abundent, atât în materialul ceramic, cât şi în 
diverse complexe menajere şi de locuit. În preajma valului au fost dezvelite câteva gropi, care, probabil, făceau 
parte din construcţiile suplimentare ale sistemului defensiv. Mai spre centru au fost dezvelite resturile unei 
locuinţe de suprafaţă (dezvelită parţial) cu vatr_ă lutuită, amenajată direct pe podea. S-au păstrat şi porţiuni din 
podeaua acoperită cu un strat subţire de lut. ln preajma vetrei a fost descoperită partea inferioară a unui vas 
de proporţii. 

La circa 4 m est de locuinţă a fost descoperită o vatră în aer liber, de formă circulară neregulată, 
amenajată din cioburi mari provenind de la trei-patru vase, peste care a fost aplicat un strat de lut. Alături de 
vatră a fost surprins un vas, de proporţii, de tipul celor bitronconice, adâncit în sol faţă de nivelul vetrei. 
Deasupra lui a fost ridicată o mică construcţie de protecţie, aşa euri: o indică cele patru gropiţe de pari, uşor 
adâncite în solul steril, dispuse simetric la 0,70-0,80 m una de alta. lncă o vatră în aer liber a fost descoperită 
la 4,5 m NE de prima, baza ei fiind amenajată din lespezi de calcar, peste care a fost aplicat stratul de lut. 

Pe muchia malului au mai fost descoperite câteva aglomeraţii de ceramică, această parte a incintei fiind 
utilizată, probabil, ca gunoişte. 
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Materialul ceramic recuperat este tipic pentru cultura geţilor, incluzând fragmente de vase lucrate cu 
_r:nâna - oale, ulcioare, străchini, căni, strecurători etc., ca ornament servind brâul alveolat ori şiruri de alveole. 
ln cantitate mult redusă au fost descoperite fragmente de amfore greceşti, iar ca excepţii - fragmente de vase 
cenuşii, lucrate la roată şi 4 fragmente de vase greceşti cu firnis negru. 

Cât priveşte încadrarea cronologică a fortificaţiei, iniţial, optăm pentru a doua jumătate a secolului V -
sec. IV a. Chr., ca argument servind unele tipuri de vase ceramice cât şi fragmentele unor tipuri de amfore. 
Concluziile sunt preliminare, precizările urmând a fi făcute cu prilejul continuării cercetărilor. 

123. SARMIZEGETUSA REGIA, jud. Hunedoara; Ioan Glodariu, Gelu Florea, Liliana Suciu, 
Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca; Eugen laroslavschi, Gabriela Gheorghiu, MNIT; Adriana Pescaru, 
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva. 

La Costeşti-Cetăţuie a continuat cercetarea mormântului tumular descoperit anul precedent, dar 
săparea lui nu este încă încheiată. Principalele noutăţi constau în prezenţa unor fragmente ceramice între 
pietrele mantalei şi aparţia în inventar a unei piese de bronz care indică datarea certă în a doua jumătate a sec. 
1.p. Chr. 

În cetatea de la Sarmizegetusa a început săparea în sistem covor a platoului superior, cercetat înainte 
doar prin patru secţiuni. Zona investigată prin patru secţiunii paralele aparţine integral nivelării romane. 
Materialul descoperit constă din ceramică dacică şi romană, material feros dacic de construcţie (cuie, piroane, 
ţâţâni, armături), fragmente de ţigle şi cărămizi, fragmente de pereţi de vase de sticlă ş.a. Deocamdată nu s-a 
găsit nici un complex închis. 

În acelaşi sit s-a cercetat parţial Terasa Drum, situată mai jos de zidul roman al cetăţii de pe latura de 
sud. Acolo nivelarea romană s-a făcut spre sfârşitul prezenţei detaşamentului din Legiunea IV Flavia felix pe un 
teren ne~menajat anterior de daci. Materialul arheologic este în proporţie de 90% dacic. 

ln urma unor informaţii locale s-au sondat două locuinţe pe dealul Leurzea la Luncani şi a început 
verificarea turnului din punctul „La Vămi", situat în apropierea cetăţii de la Blidaru. Constatarea majoră constă 
în utilizarea unor blocuri de calcar de foarte mari dimensiuni, ceea ce impune găsirea drumului pe care ele au 
putut fi transportate din cariera de la Măgura Călan ului. --- -- ----...... 

124. SARMIZEGETUSA - COLONIA DACICA SARMIZEGETUSA Forum novum jud. 
Hunedoara; Ioan Pisa, Alexandru Diaconescu, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

Campania 1998 s-a desfăşurat în lunile iulie şi august, fiind finanţată de către universităţile din Cluj şi 
din Kăln. Din partea germană la săpături a participat dr. Alfred Schăfer cu un grup de studenţi de la 
universitatea din Berlin. 

Continuând programul de cercetări din ultimii ani, lucrările s-au concentrat în partea de est a „basilicii 
forensis", în paralel cu dezvelirea unei noi suprafeţe din „area fori". Carourile A, 8, C, din jumătatea sudică a 
basilicii amintite şi carourile D, E, F, din cea nordică, au confirmat stratigrafia stabilită în campaniile anterioare, 
adăugând unele nuanţe şi completând planul clădirilor de lemn de la începuturile qoloniei. 

Structurile fazei I, de lemn, prezintă aici numai sporadice urme de arsură. ln zona cercetată în 1998 se 
găsea o curte interioară, pavată cu cărămizi biP.edale şi flancată la nord de un perete masiv. De-a lungul 
acestuia a fost descoperit un jgheab carbonizat. ln faza a doua, tot de lemn, planul s-a modificat, căci - deşi 
peretele principal avea acelaşi traseu, apar - în locul curţii de mai înainte - compartimentări ce delimitează o 
serie de încăperi podite cu lut. 

Faza a III-a reprezintă perioada de construire a forului de piatră, când la sud de acesta au fost săpate 
canale de trenaj. În această perioadă partea sudică a clădirii de lemn din faza li continuă a fi folosită, probabil 
pentru necesităţile şantierului de construcţie. Chiar şi în faza a IV-a, când la sud de for se construieşte 
mace//um-ul, peretele portant de la clădirea de lemn nu a fost demolat şi a servit la susţinerea unui fel de şopron, 
unde erau adăpostite lăzi pentru prepararea mortarului. 

Faza a V-a corespunde funcţionării mace//um-ului cu tabernele şi porticul din faţa lor. Singura noutate 
faţă de anii precedenţi o constituie faptul că în locul fundaţiil9r singulare de pilaştri, în această zonă pare să se 
fi găsit de la început o fundaţie continuă pentru un stilobat. ln atari condiţii este mai greu de sesizat în partea 
răsăriteană a „basilicii forensis" momentul în care porticul mace//um-ului a fost prelungit spre vest, cu ocazia 
extinderii pieţei, ceea ce în succesiune cronologică înseamnă faza a VI-a. În momentul următor o parte din 
taberne au fost dezafectate şi s-au construit două pasaje spre forul traianic. Acum se aşează atât în portic, cât 
şi în taberne, o podea consistentă de mortar. Sub aceasta a fost descoperită o tegulă cu ştampila PR(aedia) 
CO(n) S(ularis). 

În ultima fază tabernele şi porticul au fost desfiinţate şi s-a construit „basilica forensis", care a fost 
dezvelită prin săpăturile din perioada interbelică şi din a cărui nivel de călcare s-au păstrat numai urme 
sporadice. 

După cum aminteam la început, în această campanie a fost continuată dezvelirea unei părţi din „area 
fori". A fost completat şirul de baze de statui ecvestre de pe latura de nord a curţii şi, în extremitatea estică, 
chiar pe axul pieţei a fost dezvelită o bază monumentală, comparabilă ca dimensiuni şi tehnică de lucru cu baza 
închinată lui Traian în centrul lui forum vetus. 
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125. SATU NOU „Valea lui Voicu", com. Oltina, jud. Constanţa; Mihai lrimia, Universitatea 
„Ovidius" Constanţa; Niculae Conovici, IAB; Ionuţ-Cătălin Dobrineascu, MINAC 

În anul 1998 au continuat săpăturile pe platoul de nord al aşezării, în prelungirea secţiunilor SI a-d, 
carourile 11 N-26N. Cercetările au cuprins mai ales nivelurile IV-VII corespunzătoare secolului III a.Chr., fără 
ca ele să fie epuizate în întreaga zonă supusă investigaţiilor. 

Remarcăm descoperirea mai multor cuptoare şi a două altare, între care unul cu decor. 
Cuptorul din SI a, caroul 12 N, cercetat parţial în anul 1997, şi care aparţine probabil nivelului IV, a 

fost secţionat de groapa nr. 57. Vatra cuptorului era amenajată pe un suport de pietre şi fragmente de amfore 
(mai ales ale unui exemplar de tipul Heraclea Pontică, cu toarta ştampilată cu numele producătorului 

Aristokrates). 
Al doilea cuptor, cercetat în această campanie, se afla în imediata apropriere, în SI a, caroul 13 N şi 

aparţinea nivelului IV sau V. Suportul vetrei era realizat exclusiv din pietre, fără fragmente ceramice. Cuptorul 
prezenta mai multe refaceri succesive, vizibile mai ales în profilul vetrei. El suprapunea un strat de umplutură 
cenuşos-roşcat, în care s-a descoperit un vas getic întregibil, de tip borcan, lucrat cu mâna. 

Tot în SI a, carourile 16 N-17 N, spre malul de vest al secţiunii, la adâncimea de 2,05 m, a apărut un 
alt cuptor, cu intrarea situată la sud. Suportul vetrei era realizat mai ales din pietre şi mai puţin din fragmente 
de vase. 

Cel de al patrulea cuptor din anul 1998 s-a descoperit în SI a, caroul 12 N, spre malul de est, la 
adâncimea de 2,20-2,25 m. Aparţinea nivelului V şi era suprapus parţial de cele două cuptoare apărute în 
carourile 12 N-13 N, amintite mai sus. Bolta cuptorului, din care s-au descoperit mai multe fragmente, era 
realizată dintr-o lipitură de lut cu paie, groasă de 2,50-3 cm. 

Al cincilea cuptor, a fost descoperit în SI a, carourile 22 N-23 N, în nivelul IV sau V. Suportul vetrei 
era realizat numai din pietre. 

Cel de al şaselea cuptor, fragmentar (o parte a sa alunecase în râpă), s-a descoperit în SI a, caroul 
26 N, la adâncimea de 1,70-1,90 m. Suportul vetrei era din pietre şi fragmente ceramice. 

În toate cazurile, pietrele, şi, fragmentele ceramice care constituiau suportul vetrei erau supra-arse. 
În SI a, caroul 17 N, la adâncimea de 2,35-2,40 m, lângă malul de est al secţiunii, s-a descoperit un 

altar de formă aproximativ păstrată, cu laturile de circa 0,80 m. Decorul era sub forma unui chenar simplu, cu 
laturile trasate la 4,50 cm de margine şi intersectat de două diagonale; în cele patru colţuri, de o parte şi de 
alta a capetelor diagonalelor, s-a realizat câte un mic cerc, cu diametrul de 3,30 cm. Chenarul, diagonalele şi 
cercurile apar sub forma unor caneluri imprimate inegal în lutul moale. În carourile 16 N-17 N a fost delimitată 
şi podina locuinţei căreia îi aparţinea altarul. Peste podină se afla un strat cu grosimea variabilă - de 8-15 cm 
- de lipitură şi chirpic ars cu amprente de nuiele. care provin. probabil. de la pereţii prăbuşiţi. cenuşă neacră. 
precum şi o bucată de lemn carbonizat cu lungimea de circa 25 cm şi diametrul de 7-8 cm. În dărâmătură au 
apărut foarte puţine fragmente ceramice şi oase, precum şi un obiect de fier complet corodat. Altarul este 
supra-înălţat clar faţă de podina locuinţei, pe care a fost realizat. Era orientat pe direcţia nord-sud (374°-174'). 
Locuinţa cu altarul amintit aparţin nivelului VI (sau VII ?). 

Cel de al doilea altar descoperit în 1998, nedecorat, se afla în SI b (în martorul pentru profil din spre 
SI a), caroul 16 N. Podina locuinţei căreia el îi aparţine, orientată în cea mai mare parte spre vest, suprapune 
parţial podina locuinţei cu altarul decorat din SI a, fiind - deci - ulterioară acesteia. 

În SI b, parţial şi SI c, carourile 11 N-12 N, s-au descoperit urmele unei arsuri şi dărâmături de locuinţă 
cu amprente de nuiele, care par să aparţină nivelului V. S-a constatat că sub acestea nu se află nici o podină, 
ci doar un strat cenuşos format din mai multe lentile de depuneri succesive. 

Materialele amintite par să reprezinte nivele ocupaţionale ale unei zone în care s-au depus succesiv 
cenuşă, cărbuni, resturi provenite de la dezafectarea sau repararea pereţilor, a vetrelor şi cuptoarelor, alte 
resturi menajere. Lentilele succesive de depuneri, cu cenuşă, cărbuni, arsură, uneori şi lut galben nears, resturi 
menajere deasupra cărora se aflau mai ales dărâmături de locuinţă cu amprente de nuiele, puteau reprezenta 
acumulării dintr-o anumită perioadă ale constituenţilor naturali şi antropici. 

Dintre gropile cercetate amintim groapa nr. 67, descoperită în SI a, carourile 23 N-24 N, care aparţine 
nivelului III, surprinsă între adâncimile de 1,93-2, 70 m, suprapusă de un strat gălbui-cenuşiu, dur, neuniform. 

Materialul arheologic recoltat este bogat şi constă, mai ales, din ceramică getică şi elenistică, la care 
se adaugă câteva obiecte de metal (cele mai multe complet corodate), zgură de fier şi resturi ale unei lupe de 
fier, o mărgică de sticlă fragmentară de tipul cu mască umană, un fragment de râşniţă rotativă cu urmele 
mânerului de fier, o roată miniaturală din ceramică etc. De asemenea, s-au descoperit şi câteva fragmente mici 
de vase celtice în SI a, carourile 16 N-17 N, la adâncime de 2,00-2, 15 m, în nivelul IV(?) sau V, ele se adaugă 
altor fragmente uin două vase celtice descoperite în 1997. S-au recuperat 20 fragmente de amfore ştampilate, 
astfel: Sinope - 1 O terţi; Heraclea Pontică - 6 gâturi şi torţi; Rhodos - 3 torţi, centru nedeterminat - 1 toartă. 

Menţionăm şi apariţia în anul 1998 a câtorva oase umane izolate: un maxilar al unui adolescent sau 
tânăr (cu toată dentiţia păstrată) în SI b, caroul 11 N, nivelul V sau VI (?); un humerus, în SI c, caroul 14 N, 
nivelul V; un femur în SI b, caroul 16 N, nivelul VI. 
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126. SĂBĂOANI, jud. Neamţ; Vasile Ursachi, Muzeul de Istorie Roman 

Cercetările arheologice din campania anului 1998, în punctul „La Izlaz" sau „La Izvoare" au avut drept 
obiectiv urmărirea traseului conductei de apă, descoperită în 1966, datată în sec. XIV-XV. Menţionăm, de 
asemenea, că o altă conductă, sau poate aceeaşi, a fost descoperită în campania arheologică din anul 1988, 
la o distanţă de circa 7-800 de m spre Est, în zona bisericii şi cimitirului medieval din punctul numit de localnici 
,,La Cruci" sau „La bisericuţă", aflată pe aceeaşi pantă, la poalele terasei superioare a Siretului. 

Fondurile insuficiente pe care le-am avut în cursul anului 1998 nu au permis efectuarea de cercetări în 
necropola din sec. IV p.Chr., obiectivul de bază al cercetărilor noastre, deoarece adâncimea mare la care se 
află mormintele -2,50 -3,50 cm, presupune deschiderea unei suprafeţe destul de mari, care nu putea fi săpată 
cu mijloacele materiale ce le aveam la dispoziţie. Cercetările pe care le preconizăm în continuare au în vedere 
delimitarea cimitirului în partea de Est şi Vest, unde nu a fost surprinsă încă întinderea lui. 

În cursul anului 1997 şi 1998 au fost trasate şase secţiuni de control, de dimensiuni diferite, notate cu 
SI-VI - dispuse perpendicular pe curbele de nivel de la poalele terasei, având ca reper direcţia conductei 
surprinse în campaniile anilor 1966, 1967, 1988 şi 1994. 

Prima secţiune, SI {16 x 1 m) a fost trasată în imediata apropiere a celor două cuptoare medievale 
pentru ars piatră de var. A surprins un fel de bazin sau acumulare de apă, cu lungimea (sau lăţimea) de 1 O m. 
ln prezent, pânza de apă se află la -2 m. SI este la circa 20 m de ultima porţiune din conducta surprinsă în 
săpăturile de la cimitirul medieval. Marginea acestui bazin se află la circa 7-8 m de cel de al doilea cuptor de ars 
piatră de var. 

Urmărind direcţia conductei de apă, la circa 50 ma fost trasat cel de al doilea şanţ - SII {63 x 1 m). 
Stratigrafia este simplă, deoarece sub pământul lucrat se află un strat de pământ cu pigmentaţie de chirpic roşu 
destul de puţin consistent, în care s-au descoperit foarte puţine urme materiale ce aparţin sec. 11-111, VI-VII şi 
epocii feudale. Nivelul arheologic din sec. 11-111 este foarte sărăcăcios în materiale şi a fost surprins doar în 
capătul vestic al şanţului, pe o lungime de circa 9-1 O m. Celălalt nivel arheologic, care nu poate fi separat, 
decât prin cele câteva complexe, aparţine sec. VI-VII şi epocii medievale. Astfel, în carourile 10-13 s-a 
descoperit un bordei aparţinând sec. VI-VII iar în caroul 15 un cuptor copt pâine aflat la adâncimea de circa 
0,80 m. Inventarul acestor două complexe este foarte sărac şi constă doar în câteva fragmente ceramice. În 
carourile 20-22 s-a dat peste un canal, în formă de Ucu trepte, asemănător cu cel descoperit în zona cimitirului 
medieval, ceea ce ne face să considerăm a fi o continuare a lui, sau eventual, unul contemporan cu acesta. La 
circa 2 m E de canal s-a dat peste o vatră deschisă, care aparţine nivelului medieval. Inventarul este foarte 
sărac, doar câteva fragmente ceramice. Un al doilea canal, nu prea adânc, a fost surprins mai jos, în carourile 
53-54 precedat de o aluvionare de circa 4-5 m. Acesta poate fi un alt canal care, fie că alimenta bazinul de 
apă amintit, într-o etapă mai târzie sau mai timpurie, fie că deservea o altă instalaţie din această perioadă. În 
celelalte secţiuni au fost identificate şi alte conducte medievale, care dirijau apa din principalele izvoare 
existente aici, la diverse instalaţii sau consumatori. 

Cel de al treilea şanţ, SIii, trasat la circ 400 m distanţă de SII, a avut lungimea de 93,50 _m şi lăţimea 
de 1 m. Până la caroul 84 nu a fost surprins nici un complex. Stratigrafia este aceeaşi ca în SII. ln caroul 55 
un mic şanţ medieval lat de _0,60 m şi adânc de circa 1 m, care taie marginea unui bordei aparţinând sec. VI-VII, 
ce ţine până în caroul 59. ln interiorul bordeiului un cuptor de încălzit sau copt pâine. Un al doilea bordei din 
aceeaşi perioadă a fost surprins în caroul 63, fiind tăiat, de asemenea, de o conductă de apă medievală, 
începând cu caroul 65 şi până în 67. Adâncimea conductei este de circa 1,20 m. Peretele de est al conductei 
este aproape vertical iar celălalt - de vest - este în pantă {oblic). Un al treilea şanţ - conductor, de forma celui 
descoperit în SII, în formă de U în trepte, medieval, a apărut în carourile 78-79, având lăţimea de 1,50 m şi 
adâncimea de_ 1,70 m. Este de presupus ca fiind analog cu cel din zona cimitirului medieval şi din SII, deci 
contemporan. ln carourile 82-86 un alt bordei aparţinând sec. VI-VII, cu puţine materiale ca inventar, prevăzut 
cu un cuptor pentru încălzit sau copt pâine dispus în partea de est. Până la capătul şanţului nu a mai fost 
descoperit nici un alt complex arheologic. 

În capătul de V al secţiunii III, la circa 5 m distanţă, s-a trasat un alt şanţ - SV (10 x 1 m). În capătul 
de V al acestei secţiuni s-a dat peste un nou şanţ - conductă cu lăţimea de 1 ,5 m şi adâncimea de 1, 75 m 
precum şi peste un cuptor din sec. 11-111. 

Secţiunea a V-a s-a trasat la circa 15 m N de SIII, (1 O x 1 m). Nu s-a descoperit nici un complex 
arheologic. 

Cea de a VI-a secţiune (8 x 1 m) a fost trasată la circa 7 m N de SII pentru a se verifica dacă şanţul 
- conductă surprins în carourile 10-13 din SII continuă. Verificarea a demonstrat că şanţul continuă în această 
direcţie. 

Din bogatele izvoare care se află în această zonă, mai multe conducte-canal au fost amenajate pentru 
transportul apei la diferiţi consumatori sau chiar instalaţii meşteşugăreşti. Numărul lor încă nu poate fi prevăzut, 
dar este sigur că în diferitele etape au fost amenajate asemenea conducte, care deserveau populaţia în evul 
mediu. Existenţa unor captări de apă în bazine precum şi înclinaţia sau direcţia acestor canale, pentru a da 
putere prin cădere, ilustrează gradul de dezvoltare al unor meşteşuguri în această epocă. 

O adâncire a cunoaşterii acestei probleme impune continuarea cercetărilor. 
La această campanie de cercetări a participat şi muzeograful Relu Butnaru de la Muzeul de Istorie din Roman. 
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127. SĂVÂRŞIN - DEALUL CETĂŢUIA, jud. Arad; Mircea Barbu, Peter Hugel, Complexul Muzeal Arad 

În campaniile 1997 /98 am continuat cercetările la poalele Dealului Cetăţuia, în sectorul de sud-est. 
Secţiunea F, orientată perpendicular pe curbele de nivel a fost e~tinsă spre vest şi adâncită ajungând astfel la 
dimensiunile de 38 x 3,50 m, cu o adâncime maximă de 7 m. ln extremitatea estică a secţiunii, în imediata 
apropiere a vechiului curs al Mureşului, a fost secţionat un semibordei aparţinând fazei a doua din evoluţia 
aşezării (sec. 111-11 a. Chr.). La capătul opus al secţiunii au continuat să apară fragmente de lingouri. de bronz, 
bucăţi de zgură feruginoasă şi cenuşă care indică existenţa în apropiere a unui atelier metalurgic. ln aceeaşi 
zonă, între 34-36, a apărut o vatră de foc şi podeaua de lut bătut a unei locuinţe. 

Bogatul material ceramic cuprinde exclusiv piese lucrate cu mâna. Este vorba de fragmente de oale
borcan, castroane, străchini şi fructiere. Au apărut, de asemenea, şi câteva fragmente din piese de fier 
(cuţite ?) foarte corodate. 

Cercetările din campaniile trecute au contribuit la nuanţarea unor observaţii legate de faza a doua a 
aşezării de la Săvârşin. Astfel, se conturează existenţa unui al doilea atelier metalurgic situat la distanţă relativ 
mică faţă de primul (la cca 30 m sud-vest) ceea ce permite supoziţia că ne aflăm în zona manufacturieră a 
aşezării situată, cum era şi firesc, foarte aproape aproape de cursul Mureşului. Descoperirea unui număr relativ 
mare de piese din fier în ultimele două campanii a modificat semnificativ statistica acestui tip de material care 
până cum era inexplicabil de slab reprezentat. 

128. SÂNBOTIN - CASTRA TRAIANA, jud. Vâlcea; Romeo Avram, MMN; Lucian Amon, 
Facultatea de Istorie Craiova; Cristian Fântâneanu, Muzeul Judeţean de Istorie Vâlcea 

Cea de a zecea campanie de cercetări arheologice de la această fortificaţie s-a desfăşurat în perioada 
01-30 iulie 1998, săpăturile fiind executate manu militari. 

Principalul obiectiv urmărit în această campanie a fost identificarea porţii de pe latura de est a castrului 
şi a eventualelor sale bastioane. Spre surprinderea şi bucuria noastră acest obiectiv a fost îndeplinit în totalitate, 
săpăturile identificând atât poarta cât şi bastioanele sale. 

Au fost deschise 4 casete C20, C21, C22, C23 - numerotarea lor respectând ordinea rezultată din 
celelalte nouă campanii - având dimensiunile de 6 x 5 m, săpându-se la adâncimi de peste 3 m. În aceste casete 
au fost identificate, la adâncimi diferite, cele două bastioane ale porţii de est şi poarta propriu-zisă. 

Bastio!lul de sud are dimensiunile exterioare de 5,20 x 4,30 m, grosimea zidurilor fiind cuprinsă între 
0,96 -1,10 m. !nălţimea păstrată a zidurilor este de 1,20-1,35 m, temelia fiind înaltă de 0,70-0,88 m. Zidurile 
propriu-zise, realizate în tehnica opus quadratum, s-au păstrat pe 9 rânduri de blocuri din calcar fasonat, legate 
între ele cu mortar. La bază zidul are un soclu din pietre fasonate, gros de 8 cm şi care iese din front cu 17 cm: 
Sub acest soclu a tos! 1dent1t1cata temelia z1dulu1, construita in tehnica opus incertum, din pietre mari şI miJloclf 
de râu legate cu pământ. 

Bastionul de nord are dimensiunile exterioare de 5,30 x 4,30 m, înăltimea maximă a zidurilor sale fiind 
păstrată între 1,35-1,50 m, iar a temeliei între 0,80-0,90 m. Zidurile propriu-'zise s-au păstrat pe 7 rânduri d 
blocuri din calcar fasonat, legate între ele cu mortar şi construite tot în tehnica opus quadratum. Şi la aces 
bastion a fost identificat soclul din pietre fasonate, gros de 6 cm şi ieşit din front cu 12 cm. Sub el este temelia, 
tot din pi~tre mijlocii şi mari de râu legate cu pământ, în tehnica opus incertum. 

ln spaţiul dintre cele două bastioane, de 4,60 m, a fost identificată poarta de pe latura de est 
castrului. Din aceasta s-au păstrat doi stâlpi tăiaţi din blocuri de piatră, o piatră fasonată pe care s-a păstrat un 
locaş pentru fixarea stâlpului vertical din metal şi un fragment din acest stâlp metalic. Deschiderea porţii este 
de 3,10 m. 

La mijlocul distanţei dintre cei doi stâlpi ai porţii a fost identificat - sub nivelul de calcare din poartă 
un canal de scurgere a apei pluviale din castru. El este realizat din cărămizi legate cu mortar, având o lăţime de 
30 cm. ~este acest canal s-a păstrat pragul porţii, realizat din plăci de piatră groase de 3 cm. 

ln afară de aceste informaţii noi, legate de sistemul constructiv şi arhitectura fortificaţiei de la Castr 
Traiana, în această campanie au fost identificate noi elemente privitoare la faza de pământ a acestui castru. 

129. SÂNNICOLAU MARE - SELIŞTE, jud. Timi,; Adrian Bejan, Universitatea de Vest 
Timişoara; Marius Grec, Şcoala generală nr. 2, Sânnicolau Mare 

I. Scopul urmărit de cercetarea arheologică din acest an a fost delimitarea zonelor de concentrare pe 
suprafaţa platoului „Selişte" a diferitelor nivele de locuire. Acum, se poate concluziona că: 

a) Partea de nord a platoului, supraînălţată faţă de restul zonei, constituie maximum de locuire în epoca 
feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVIII). Nivelul feudal se găseşte pe tot platoul, deranjând toate nivelele de 
locuire anterioară. 

b) În zona de nord-vest, suprapusă în mare parte peste aşezarea feudală, se află aşezarea de sec.I 
XI-XII, având locuinţele cu inventar arheologic din această perioadă (ceramică îndeosebi) plasate la distanţă 
de 15-20 m una de alta şi înconjurate de anexe gospodăreşti (cuptoare, gropi de provizii şi menajere etc). 
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c) Pe latura de vest şi spre sud a platoului au apărut locuinţe care prin inventar se datează în sec. 
VIII-IX. Nu s~ poate preciza dacă este cazul unor locuinţe dispersate sau o aşezare. 

d) ln estul şi în sudul platoului se regăsesc urme de locuire postromană târzie (sec. VI-VII ?). 
Complexele sunt la mare adâncime, peste 1 m de la nivelul de călcare actual, motiv pentru care lucrările 
agricole nu au scos la suprafaţă decât foarte rar material arheologic, fapt ce face dificilă depistarea pe teren a 
complexelor arheologice. 

e) De menţionat, că fragmente ceramice de la epoca romană şi până în feudalism se găsesc pe întregul 
platou. Printre descoperirile izolate mai deosebite menţionăm: un fragment de ceramică romană, cu ştampila 
LEG XIII G, descoperit întâmplător; un mormânt de inhumaţie de sec. III-IV, distrus parţial de o locuinţă de 
sec. VIII; groapă de provizii de sec. III-IV, cu ceramică cenuşie şi două bucăţi de mozaic roman, în formă de 
pişcot. De asemenea, în mai multe puncte ale secţiunilor trasate, s-au găsit deasupra solului viu fragmente 
ceramice preistorice de mici dimensiuni, fără a se constitui într-un nivel de locuire continuu. Cele ce pot fi cu 
uşurinţă deP.istate la suprafaţa solului sunt locuinţele feudal-timpurii (sec. XI-XII) şi feudale. 

li. ln anul 1998, forţa de muncă fiind împărţită în cercetarea a două obiective arheologice diferite, 
săpătura arheologică a fost mai restrânsă, reducându-se la secţiuni în: aşezarea de sec. XI-XII., suprapusă de 
aşezarea feudală. S-au degajat parţial sau integral şi aparţinând cronologic aceleiaşi perioade: două gropi 
menajere de mici dimensiuni; o groapă de bordei (doar surprinsă pe teren, nedegajată); o vatră de cuptor 
distrusă din vechime, aflată în afara locuinţelor; un bordei cu vatră şi nişă în perete; o locuinţă puţin adâncită 
(de suprafaţă sau semi-bordei ?), având în apropiere un cuptor cu boltă. Prin îndepărtarea cuptorului s-a 
degajat o groapă ovală, având ca inventar oase de animale de mari dimensiuni. 

Ca şi în alţi ani, s-a descoperit un segment de şanţ albiat (trapez cu baza mare în sus), cu gropi de 
stâlp. Este singura zonă unde în anul 1998 au apărut fragmente ceramice cenuşii postromane. Ca şi aşezarea 
de sec. III-IV de la Hodoni Pustă, aceste şanţuri constituie probabil o modalitate de delimitare a complexelor de 
locuit, între ele (şanţ despărţitor, gard ?). Necesitând mult efort şi timp pentru degajare şi neoferind material 
arheologic consistent, cercetările nu au urmărit pe un traseu mai lung un astfel de şanţ, deci nu putem şti dacă 
această ipoteză se verifică. 

Dintre complexele descoperite în anul 1998, prezentăm cele două locuinţe: 
1. Bordei patrulater, cu colţurile puternic rotunjite. Laturile cu dimensiunile 3,20 x 3, 1 O m. Groapa 

începe la 0,90 m de la nivelul de călcare actual şi coboară în stratul de cultură 1,40 m, deci în total adâncimea 
actuală a locuinţei are 2,30 m. Pereţii gropii sunt puţin înclinaţi, lărgindu-se în partea superioară şi îngustându
se spre fund. Pe latura de est se găseşte vatra, distr~să de vechime, protejată spre nord de o zonă de pământ 
cruţat, care micşorează spaţiul interior al locuinţei. ln partea opusă vetrei, pe latura vestică, se află o nişă 
scobită în peretele locuinţei, nişa având forma ovală, lungă de O, 75 m (adâncindu-se în zona maximă, până la 
0,40 m), în peretele locuinţei şi înaltă de aproximativ 0,30 m. Pe fundul locuinţei s-au găsit câteva fragmente de 
oase de animale şi ceramică. 

2. Locuinţă puţin adâncită (de suprafaţă sau semi-bordei ?). Coboară în stratul de cultură de la 0,82 
(0,90) m, până la 1, 16 m, deci 25-35 cm. De mari dimensiuni, depăşind laţimea secţiunii şi casetei adiacente. 
Lungimea laturii degajate integral este de 4, 70 m; lăţimea degajată 1, 75 m. Pe latura estică se află o nişă 
scobită în perete, de tipul unei încăperi-anexă, la O, 75 m de colţul nordic şi 2 m de cel sudic, uşor trapezoidală 
în plan (probabil datorită scobirii peretului dinspre interiorul locuinţei), cu dimensiunile de 2 (1,50) x 1, 1 Om. ln 
colţul de nord-vest există un mic prag de 20 cm înălţime şi lat de aproximativ 15-20 cm. 

La nord-vest de locuinţă, la aproximativ 2 m de colţ, s-au degajat resturile unui cuptor, păstrându-se 
aproape integral vatra şi o parte din bolta cuptorului. Vatra avea forma ovală cu axele 1,6 x 0,60, orientată nord
sud, distrusă pe latura sud-vestică, unde probabil s-a aflat deschiderţa cuptorului. Arderea mai slabă a vetrei 
şi bolţii poate sugera o folosire de mai scurtă durată a cuptorului. ln urma străpungerii vetrei, s-a surprins 
conturul unei gropi ovale, cu axele 1,20 x 2 m, orientată nord-sud, pe fundul căreia au fost aşezate oase de 
mari dimensiuni (bazin, maxilar, picior). Groapa era puţin adâncă, coborând maxim 0,40 m în stratul de cultură, 
până la 1,50 m de la nivelul de călcare actual. Este evident că este mai veche decât cuptorul, dar nu există alte 
elemente de_ datare, ea putând fi contemporană cu locuinţa. 

III. ln cei 4 ani de cercetare arheologică la Sânnicolau Mare-Selişte, s-au descoperit următoarele 
complexe arheologice aparţinând nivelelor de locuire menţionate: 

- 3 locuinţe mari din epoca feudalismului dezvoltat (sec. XV-XVII-XVIII); 
- din aşezarea de secol XI-XII: 7 locuinţe, 4 gropi de provizii, două gropi menajere, vetre şi cuptoare, 

interioare şi exterioare locuinţelor; 
- o locuinţă de sec. VIII-IX, cu mai multe faze de locuire; 
- 2 cuptoare menajere şi o locuinţă de sec. VI-VII; 
- un mormânt de inhumaţie, o groapă de provizii şi urmele unor şanţuri cu gropi de stâlpi, toate datate 

în sec. III-IV. 
IV. Începând cu anul 1998-1999, şantierul arheologic Sânnicolau Mare, a fost integrat în cercetarea 

de tip GRAND, a Catedrei de Istorie a Universităţii de Vest din Timişoara, intitulată „Habitatul rural în 
Transilvania şi Banat în sec. VII-IX (cu privire specială la _descoperirile arheologice de pe cursul inferior al 
Mureşului) - proiect estimat a fi realizat în următorii trei ani. ln acest context, depistarea formelor de habitat din 
zona Mureşului inferior prin cercetări de teren şi efectuarea de sondaje şi cercetări sistematice-şantiere 
arheologice la Sânnicolau! Mare şi Dudeştii Vechi vor contribui la cunoaşterea diverselor aspecte arheologice 
şi istorice privind locuirea Banatului de Vest; locuire ce continuă din epoca romană până în epoca formării 
statelor feudale. 
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130. SÂNNICOLAU ROMÂN, jud. Bihor 

I. ,.BEREAC"; Simona Dumitraşcu-Stanciu,Sever Dumitraşcu, Universitatea din Oradea; Ioan Crişan, 
Muzeul Ţării Crişurilor-Oradea 

A fost cercetat, un mormânt de inhumaţie. 
Mormântul a fost descoperit (între m 28-30 ai secţiunii magistrale în caseta aferentă), la 0,78 m 

adâncime de la actualul nivel de călcare, în poziţie chircită, aşezat pe partea stângă, orientat cu capul spre vest, 
şi având în zona cervicală un şirag de mărgele din alabastru. Mormântul a pătruns în lutul galben virgin, tăind 
nivelul de călcare antic, anterior, marcat şi, sub schelet, de pigmenţi de ceramică şi bulgări de chirpic ars de 
culoare roşie. 

Scheletul, distrus datorită umidităţii şi acidităţii solului, căruia îi lipseşte bazinul şi scapula, aparţinea 
unui adult în vârstă de 35-40 ani. Craniul a fost parţial restaurat (capacitatea craniană cca. 1300 cm 3) şi indică 

mai degrabă un caracter arhaic decât unul patologic (policheratie). 
Mărgelele (de formă bipiramidală trunchiată, cu perforaţie cilindrică centrală longitudinală) înscriu 

mormântul în cadrul descoperirilor similare neo-eneolitice de pe teritoriul României, dar cu mărgele de lut sau 
aramă (cea mai apropiată analogie o prezintă un mormânt neo-eneolitic de la Oradea-Salca. Alabastrul din care 
s-au lucrat mărgelele (mineral autigen) pare a proveni din orizonturile de gips eocene de pe bordura Depresiunii 
Transilvane (Huedin sau Şimleul Silvaniei ?) Mărgelele au fost purtate în primul rând ca podoabă dar nu exclus 
şi cu rol magic sau mai degrabă apotropaic (?). 

Mormântul poate fi atribuit cu cea mai mare probabilitate culturii neolitice Griş târzii (Griş 111), în aşezare 
fiind descoperit un bordei aparţinând nivelului târziu a acestei culturi. 

li. ,.CEFA LA PĂDURE"; Ioan Crişan, Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea 

Săpăturile au continuat în sectorul D al aşezării prin prelungirea spre nord a celor două secţiuni 
magistrale S I şi S li cu încă 20 m fiecare. În ceea ce priveşte stratigrafia, situaţia este identică cu cea din anii 
precedenţi, dar în privinţa materialului arheologic rezultat s-a constatat că nu a apărut material preistoric şi din 
epoca bronzului. Sporadic, au ieşit la lumină fragmente din prima parte a epocii fierului şi dacice de epocă 
romană. Au fost surprinse complexe arheologice medievale timpurii - nivelul medieval timpuriu de locuire fiind 
urmărit în principal de către noi-şi complexe medievale. 

1. Descoperiri medievale timpurii (Sec. VIII-IX). Au fost dezvelite şi cercetate trei complexe: două 
cuµ1uare gusµuc.Jareţ;li ţ;i u gruaµa. Cupwarele au ros! cladile din lui la supraraia solului (nivelul de calcare din 

epocă). Bolta era prevăzută cu deschizături pentru evacuarea fumului. Vatra era amenajată prin lutuire, iar în 
faţă era situată o groapă de deservire de formă alungită şi albiată, puţin adâncă. În spatele unuia dintre cele 
două cuptoare a fost identificată o groapă plină cu lemn carbonizat. Nu există indicii că cele două cuptoare ar 
fi avut o destinaţie specială, fiind după toate aparenţele cuptoare gospodăreşti, respectiv cuptoare de copt 
pâine. Datarea acestor cuptoare este asigurată de materialul ceramic găsit în gropile de deservire, constând 
din fragmente care prezintă caracteristicile ceramicii medievale timpurii din sec. VIII-IX. 

2. Descoperiri medievale timpurii (Sec. XII-XIII). În anul 1998 au fost descoperite două complexe: o 
locuinţă, şi, pentru prima dată în aşezare, un grajd de vite. Locuinţa avea forma şi dimensiunile obişnuite pentru 
locuinţele din această perioadă descoperite până în prezent în aşezare (3 x 2, 75 m), iar pentru încălzit un cuptor 
săpat în colţul de nord-est. Grajdul avea dimensiuni ceva mai mari (3,50 x 3 m). În interiorul său au fost găsite 
numeroase oase animale, între care scheletul întreg al unei vite cornute. Materialul arheologic găsit în cele două 
complexe este analog celui provenit anterior din aşezare şi constă din fragmente ceramice databile în sec. 
XII-XIII. De remarcat, că nu au apărut margini de căldări de lut. Pe un fund de vas era imprimată o cruce ce 

avea o certă semnificaţie creştină. 
3. Descoperiri medievale (Sec. XVI-XVII). Din stratul de pământ corespunzător nivelului medieval 

coborau până în stratul steril trei gropi cu un conţinut eterogen având (gropile) o destinaţie gospodărescă
menajeră. Ele conţineau în principal resturi ceramice provenite de la vase în unele cazuri intregibile. Atrag 
atenţia fragmentele de vase de provizii, de mari dimensiuni şi cele pe al căror fund au fost imprimate cruci. Ca 
piese deosebite, amintim patinele de os, obiecte care prezintă specificul vieţii şi activităţii omeneşti în zona de 
câmpie joasă cu numerose mlaştini şi bălţi. Ca datare, două din cele trei gropi aparţin sec. XV-XVI, iar una, 
secolului al XVII-iea. 

În viitoarea campanie de săpături preconizăm prelungirea celor două secţiuni magistrale cu încă 20 m 
pentru a se ajunge până la limita de nord a sectorului D al aşezării. Va fi astfel traversat întregul sector de la 
sud la nord, rezultând astfel o primă imagine asupra locuirii din aşezare. Apoi ne propunem ca prin alte secţiuni 
paralele să acoperim întreaga suprafaţă a sectorului. 
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131. SCÂNTEIA wDEALUL BODEŞTILORn, jud. l~i; Cornelia Magda Mantu, IAI; Senica 
Turcanu şi Geanina Buzea, Muzeul de Istorie a Moldovei 

În cadrul campaniei din anul 1998 s-a continuat cercetarea locuinţei nr. 9, detectată încă din 1995 cu 
ocazia prospecţiunilor micro-magnetice din aşezare. 

Din cauza lipsei de fonduri, cercetările s-au desfăşurat într-o perioadă scurtă de timp şi ele nu au putut 
avea amploarea pe care am dorit-o, marginile de vest şi respectiv de est ale acestei locuinţe neputând să fie 
complet degajate. Fără a se putea preciza exact dimensiunile locuinţei 9, în zona cercetată de noi ea avea o 
suprafaţă de circa 141,55 mp (axul lung fiind pe direcţia est-vest). Şi această locuinţă este de tipul cu platformă 
de lut ars._ Unele porţiuni din platformă erau bine păstrate, în timp ce altele erau puternic distruse şi parţial 

dislocate. ln anumite zone ale platformei s-au observat chiar suprafeţe refăcute. Pe latura de est şi mai ales pe 
cea de sud-est au apărut aglomerări de dărâmături provenind de ia pereţi sau poate de la alte construcţii. Cu 
ocazia curăţării platformei şi chiar a demontării ei au apărut mai multe bucăţi de chirpic ce au fost utilizate drept 
soclu pentru susţinerea unor stâlpi relativ subţiri, ca şi alte fragmente care demonstrează că anumite părţi din 
locuinţă au fost decorate. Ar fi de asemenea interesant de precizat că mai ales pe latura de vest a locuinţei au 
apărut mai multe vase sparte în situ, unele dintre ele au fost descoperite direct pe platformă, în timp ce altele 
se aflau în zonele în care platforma lipsea. Locuinţa avea şi două vetre. Una dintre ele a apărut pe latura de vest 
a casei, sub un vas cu corp cilindric şi picior, masiv, pictat. Cea de a doua vatră a apărut spre marginea de 
nord a locuinţei, şi era în mare parte deranjată foarte puternic de dărâmarea şi incendiul casei. Locuinţa 9 a fost 
construită într-o zonă unde anterior existaseră câteva vetre în aer liber, construite direct pe sol. Una din cele 
două vetre menţionate provenind din acest nivel vechi, a fost apoi incorporată locuinţei, construită deasupra ei. 

Până la nivelul platformei (0,60 m în partea de sud şi 0,70/78 m în partea de nord a secţiunii) au apărut 
circa 300 de silexuri, mai ales aşchii şi mai puţine piese finite, materiale ce indică credem faptul că această 
locuinţă a servit drept atelier de prelucrare a silexului. Numărul cel mai mare de piese era concentrat mai ales 
în zona estică şi respectiv sudică a locuinţei. Spre deosebire de campaniile anterioare, cercetărle din această 
zonă au dus la descoperirea unui număr mic de reprezentări antropomorfe sau zoomorfe. 

Alături de materialul ceramic relativ abundent, în c_olţul de sud est al secţiunii, dincolo de marginea 
locuinţei 9, au apărut din nou foarte multe fragmente ceramice din categoria „Cucuteni C", pe care le legăm 
de existenţa unei gropi, al cărei contur nu am putut să-l putem încă în evidenţă din cauza pigmentării excesive 
a solului. Din aceeaşi zonă provine şi un ac de cupru, care se alătură altor câtorva piese din acelaşi metal 
descoperite în acelaşi perimetru. 

Întreaga suprafaţă a fost săpată la adâncimea de 0,90 m şi răzuită de mai multe ori. Cu acest prilej au 
fost descoperite câteva gropi de mici dimensiuni şi cu un inventar sărăcăcios, aparţinând culturii Cucuteni, faza A3. 

132. SF. GHEORGHE - CARTIERUL SIMERIA, jud. Covasna; Attila Laszlo, Fli 

Pe teritoriul livezii ce aparţine, actualmente, Horticom S.A. din Sf. Gheorghe au fost descoperite, către 
mijlocul anilor '80, în urma unor lucrări de canalizare, fragmente ceramice aparţinând culturii Gava. Materialul 
a fost predat la Muzeul din Sf. Gheorghe, cele mai caracteristice fragmente de vase fiind publicate ulterior de 
Zs. Szekely. 

În vara 1998 am reuşit să identificăm locul descoperirii şi să efectuăm, după mai multe amânări, un 
prim sondaj arheologic. Aşezare, întinsă probabil pe o suprafaţă mare, greu de stabilit cu exactitate în acest 
moment, se află pe terasa în pantă lină, ce coboară de la vest spre est, spre valea Oltului, respectiv spre 
şoseaua Sf. Gheorghe-llieni. 

În iulie 1998 au fost săpate două secţiuni, pe malul drept al micului pârâu Tok, afluent al Oltului, în zona 
descoperirii primelor fragmente ceramice. În nici una din cele două secţiuni nu s-a observat un strat de cultură 
distinct. Considerăm, astfel, că locul sondajului se află în zona periferică a sitului arheologic, nucleul aşezării 
urmând să fie depistat în cursul unor viitoare cercetări. Fragmentele ceramice, ornamentate cu striuri, incinzii, 
caneluri, proeminenţe goale în interior şi brâuri simple (nealveolate), descoperite la suprafaţă precum şi în 
sondajul nostru dovedesc, totuşi, existenţa aici a unei aşezări datând, probabil, din faza timpurie a culturii Gava. 

133. SIBIŞENI wDEASUPRA SATULUln jud. Alba; Ioan Andriţoiu, Universitatea „1 Decembrie 
1918" Alba Iulia; Cristina Popa, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva 

Au continuat investigaţiile, prin deschiderea a şapte suprafeţe (C1-7) şi prin trasarea unei secţiuni (S 
X), în zona sudică a staţiunii. 

Cele şapte casete (4 x 4 m, cu martori despărţitori intre ele de 0,50 m au fost plasate în linie, la 
sud şi paralel cu SIV A-B/1997, orientate pe axa est-vest. Ulterior, pentru dezvelirea integrală a unui 
complex de locuire s-a trasat o a opta casetă (C 8), cu aceleaşi dimensiuni, plasată la sud, de caseta 
numerotată cu sigla C 5. 
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Stratigrafia rezultată în urma cercetărilor din acest an nu diferă de cea întâlnită în anii anteriori. 
Prezentarea complexelor arheologice, notate în ordinea dezvelirii lor, o vom face grupată pe carouri. 

Complexul 17, surprins parţial în colţul nord-vestic al casetei 1, constă dintr-o groapă, observată la 
-0,47 m, ce se adâncea cu circa 0,20 m în solul virgin. Din inventarul său făceau parte fragmente ceramice 
atipice şi o vatră de foc. 

Complexul 4, conturat în partea sudică a casetei 2, de formă oval-circulară (diametrul de 2,20-1,90 m), 
se adânceşte, de la nivelul surprinderii sale (-0,55 m), cu 0,20 m. El conţine multe fragmente de chirpici, iar 
ceramica permite atribuirea sa unei faze de mijloc din evoluţia culturii Wietenberg. Complexul este tăiat, în 
partea sa sud-estică, de un complex hallstattian (complexul 8). 

Complexul 8, reprezintă o groapă Basarabi, de formă circulară (diamentrul 1,90 m, adâncimea -1,60 m). 
Complexul 9, delimitat în jumătatea nordică a casetei 2, sub solul vegetal, reprezintă o locuinţă de 

formă patrulateră, puţin adâncită (O, 15-0,20 m), de epocă romană. Din interiorul acesteia provin fragmente 
ceramice şi fragmente dintr-un altar din a cărui inscripţie se păstrează doar mici porţiuni, greu lizibile. 

Complexul 16. În mijlocul casetei 2, tăind latura sudică a locuinţei romane, s-a conturat la -0,45 m, o 
mică groapă de formă circulară (diametrul 0,60 m), ce se adâncea cu 0,30 m în solul virgin. Din umplutura gropii 
provin materiale preistorice, amestecate. 

Complexul 1, de formă circulară (diametrul 1 m), apărut în caseta 3 şi conturat la -0,40-0,50 m, 
prezintă o aglomerare de oase animaliere şi ceramică care poate fi atribuită orizontului de torţi pastilate. 

Complexul 2, în caseta 3, reprezintă o groapă menajeră (adâncimea 1,85 m), de epocă romană, 
conţinând şi materiale din epoci diverse (bronz, Hallstatt), antrenate din strat odată cu săparea ei în antichitate. 

Complexul 5, delimitat în caseta 3 este reprezentat de o groapă de formă circulară (surprinsă la -0,60 
m, cuptorind se adânceşte până la -1, 70 m), cu inventar ceramic specific culturii Basarabi (străchini şi 

castroane, iar ca elemente decorative canelurile late sau înguste şi decorul aplicat). 
Complexul 11, caseta 3, este o groapă cu contur circular (diametrul 1,60 m), care conţinea ceramică 

de factură Wietenberg-faza a li-a, urme de arsură, bucăţi mici de ocru, vârf de săgeată din silex şi un sceptru 
din os purtând un decor incizat, redat prin triunghiuri haşurate şi ornamente în zig-zag. Reprezintă un complex 
cu caracter ritual. După depunerea inventarului, a avut loc o căpăcuire a gropii cu un strat de lut galben, având 
o grosime de 8 cm. 

Complexul 7 (caseta 4). Groapă de formă ovală, surprinsă la -0,65 m, din care au fost recuperate 
numeroase materiale arheologice (ceramică şi oase de bovine) care se plasează în eneoliticul final, la un orizont 
post-Petreşti. 

Complexul 3 (caseta 5). Aglomerare de materiale arheologice (ceramică şi oase de bovine), apărută 
la mică adâncime faţă de nivelul actual de călcare (O, 10-0,25 m). Ceramica (vase de capacitate mare, cu pereţii 
groyi, recipiente de dimem,iuni mai redu5e, intre care, remarcăm o 5frachină tronconică) are ca elcmcnlc de 

decor îndeosebi butoni de prindere, torţi perforate şi alveolări pe buza recipientelor. Complexul, o locuinţă de 
suprafaţă, aparţine unui aspect local, al orizontului cultural Sălcuţa IV-Cheile Turzii-Herculane, mai slab 
reprezentat, prin descoperiri. 

Complexul 12 (caseta 5). Groapă, adâncă până la -1,30 m, ce aparţine unui orizont cultural al bronzului 
târziu (Bz. D). 

Complexul 14. După demontarea locuinţei de suprafaţă, eneolitice, în casetele 5 şi 8, s-au conturat 
două complexe bine delimitate. Unul dintre acestea, o groapă de formă oval-rotundă (2, 11 x 2,55 m) cu pereţii 
uşor înclinaţi, se adânceşte până la -2, 1 O m în solul virgin. Din complex s-a recoltat o mare cantitate de oase 
de bovine şi fragmente ceramice eneolitice târzii. 

Complexul 15 (casetele 5 şi 8), eneoltic, surprins doar parţial, acesta continuând în peretele estic al 
casetelor. El a avut mai multe etape de evoluţie. De notat, marea cantitate a materialului osteologic dar şi 
proporţia mai ridicată a ceramicii (o toartă pastilată, apărută la adâncimea ce corespunde nivelului mijlociu de 
refacere). 

Complexul 6 (caseta 6), la mică adâncime (-0,25 m), s-a conturat o vatră de formă aproximativ ovală 
(40 x 0,70 m), asociată cu ceramică romană. 

Pentru stabilirea cu mai mare exactitate a zonei în care s-a aflat necropola Wietenberg de pe platoul 
„Deasupra satului", în parea sudică a acestuia s-a trasat o secţiune de verificare (S X), orientată pe direcţia 
est-vest (40 x 1,50 m), din care a fost cercetat doar primul tronson, în lungime de 1 O m. 

Complexul 10, dezvelit spre capătul vestic al secţiunii (sesizat la 0,50-0,60 m adâncime),este o locuinţă 
tip bordei, compartimentată, de formă circulară (de 4,20 m) a culturii Coţofeni. Materialul arheologic, numeros, 
este reprezentat, în principal, de ceramică (vase întregibile, multe dintre ele de mari dimensiuni, decorate cu 
incizii late dispuse în căpriori, boabe de linte, impresiuni realizate cu unghia, fascicule de incizii trasate vertical 
pe pereţii vasului etc.). Amintim numărul ridicat al fragmentelor ceramice purtând decor canelat, de tip Baden. 
De notat este şi procentul ridicat al ceramicii fine în raport cu restul speciilor, semifină şi grosieră. 

Din locuinţă provin şi alte categorii de obiecte (uneltele din silex şi cuarţii, străpungătoare din os şi o 
fusaiolă fragmentară). Pe baza caracteristicilor ceramicii, complexul poate fi încadrat la finalul fazei I şi începutul 
celei de a doua etape din evoluţia culturii Coţofeni. 
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Complexul 13, surprins în partea estică a secţiunii X, constă dintr-o locuinţă Latene, care porneşte 
din partea superioară a stratului de cultură (0,21 m) şi se adânceşte cu 0,34 m, pe o lungime de 2,20 m 
Materialul arheologic, sărăcăcios (fragmente ceramice de culoare cenuşie şi roşietică, lucrate la roată), se 
datează în sec. l.a.Chr. - 1.p.Chr. 

Cercetările din campania pe anul 1998, fructuoase, prin varietatea şi bogăţia vestigiilor descoperite, 
au pus în evidenţă noi complexe şi locuiri (Coţofeni, Basarabi, precum şi Latene târziu). 

134. SIGHIŞOARA - BISERICA EVANGHELICĂ, jud. Muret; Daniela Marcu, SC Home Trade 
SRL, Ioan Paşcu, Muzeul Sighişoara; Bogdan Andriescu, Muzeul Ţării Făgăraşului 

Cercetările arheologice la Biserica din Deal, Sighişoara, jud. Mureş, s-au desfăşurat în august
septembrie 1998, ca parte componentă a programului de restaurare a monumentului. Săpăturile s-au limitat la 
interiorul bisericii: au fost efectuate 1 O secţiuni şi casete în navă (conform planului general), şi 4 casete în cripta 
subterană. 

Cercetările au pus în evidenţă existenţa a trei etape principale de construcţie: 
I Construcţie de plan nedeterminat, din care s-a păstrat un fragment de zid care reprezintă acum latura 

de est a navei sudice. Datează probabil din sec. XII-XIII. 
li Bazilică, sec. XIII-XIV. A avut trei nave, despărţite de patru prechi de stâlpi, ale căror urme au fost 

identificate în săpătură. Turnul avea forma şi dimensiunile celui actual, iar arcul de triumf era puţin mai larg. Nu 
se poate preciza cum va fi arătat partea de est. 

III Biserica actuală a fost construită în a doua jumătate a secolului al XV-iea, după demolarea bazilicii. 
Primul compartiment realizat a fost corul, prevăzut cu contraforuri la extremităţile dinspre vest; hala propriu-zisă 
pare să fi fost edificată într-o singură etapă, în forma în care se păstrază şi astăzi, cu navele despărţite prin trei 
perechi de stâlpi. Concomitent, turnul bazilicii a fost demolt construindu-se cel actual, care a păstrat însă 
orientarea generală a bazilicii. 

În cursul săpăturilor au fost cercetate 86 de morminte, care se încadrează în cinci grupe cronologice: 
1. Mormânt cu nişă, fără pigment de mortar în umplutura gropii, este tăiat de fundaţiile bazilicii şi datează 

probabil din sec. XII-XIII. 2. Mormânt cu groapa săpată în trepte dar cu sicriu din lemn şi pigment de mortar în 
umplutura gropii, probabil sec. al XIII-iea. 3. Morminte cu scrie din lemn, fără pigment de mortar în umplutura 
gropii; sunt tăiate de fundaţiile bazilicii şi datează tot din secolul al XIII-iea. 4. Morminte având umplutura gropii 
din lut cu rar pigment de mortar, sec. XIV-XVI. 5. Morminte cu umplutură afânată, secolele XVI-XVII. 

135. SIRET, jud. Suceava 

I. wDEALUL RUINAu; Attila Laszlo, Fli; Ion Mareş, Bogdan Niculică, Muzeul Naţiomal al 
Bucovinei, Suceava 

Săpăturile arheologice desfăşurate în cursul lunilor august şi septembrie 1998, prin colaborarea 
Muzeului Naţional al Bucovinei cu Universitatea din laşi, sunt o continuare a campaniilor arheologice din 
anii 1992, 1994 şi 1995. Scopul principal al căutării I-a constituit stabilirea mai precisă a stratigrafiei, a 
sistemului de fortificaţie şi a succesiunii celor două niveluri de locuire (identificare în 1995), care aparţin 
unei aşezări de la începutul epocii fierului, din perioada Hallstt-ului timpuriu (cultura Gava-Holihrady, de tip 
Grăniceşti-Volovăţ-Mahala 111). 

Cercetările din 1998, condiţionate de existenţa unor împrejurări nefavorabile, (loturile particulare în 
care este fărămiţată suprafaţa platoului) au cuprins doar o suprafaţă de 154 m3 . Au fost trasate două secţiuni 
(S V şi S Vl/1998), orientate pe direcţia ESE-VNV, prima (1,5 x 60 m) amplasată la 24 m distanţă de S IV/1995 
şi paralelă cu aceasta, având ca scop cercetarea stratigrafiei şi a complexelor de locuire, cea de a doua 
(1,5 x 20 m), situată la 2 m de S IV/1995, urmărind cercetarea sistemului de fortificaţie (secţiunea a fost trasată 
în zona împădurită a platoului). 

Sistemul de fortificaţie a fost mai bine lămurit în cadrul acestor investigaţii. Astfel, s-a constata că au 
fost săpate două şanţuri de apărare, apropiate, cu o distanţă între ele 1 m. Lăţimea primului şanţ de apărare 
este, la gură, de 5,20 miar adâncimea de 0,50 m. Al doilea şanţ are o deschidere de 4,20 m şi adâncimea de 
0,75 m. 

S-a constat că primul şanţ a fost săpat în prima fază de locuire hallstattiană. Acesta a fost abandonat 
şi s-a săpat, ulterior, un al doilea şanţ de apărare, pământul din acesta fiind utilizat pentru ridicarea valului. O 
porţiune de teren de circa 2,50 m din zona valului nu a putut fi cercetată, pe ea inserându-se un drum de ţară. 

Materialul ceramic descoperit în ambele şanţuri de apărare atestă apartenenţa lor la aşezarea 
hallstattiană timpurie. Faptul că al doilea nivel de locuire (mai recent) s-a extins şi pe o porţiune a valului, poate 
fi un element care să precizeze posibilitatea ca al doilea şanţ de apărare şi valul să fi fost ridicate încă din prima 
etapă de locuire. 
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Structura valului de apărare a fost mai bine lămurită în această campanie. S-a constatat că la baz 
valului a existat o alveolare naturală de teren, cu lungimea de 7,20 m şi adâncimea de 0,20 m, umplutură c 
pământul scos din şanţ. Valul de apărare are o lăţime de circa 22 m iar înălţima maximă de 1, 1 O m. 

Primul nivel de locuire (cel mai vechi) din perioada timpurie a Hallstatt-ului, are o grosime de circ 
0,20 m - 0,40 m fiind marcat printr-un strat de pământ negru-cenuşiu, cu depuneri arheologice. În acest niv 
au fost surprinse câteva aglomerări formate din bucăţi de chirpic ars, pietre (din c~re unele cu urme de arsură) 
cărbuni, oase, fragmente ceramice, fără a se determina un complex de locuire. ln acest strat de cultură s-a 
descoperit numeroase fragmente ceramice, câteva statuete zoomorfe fragmentare şi greutăţi de lut ars. Primu 
nivel de locuire hallstattian este cel mai consistent, precizând o locuire intensă, aşa cum o documenteaz 
bogatul material arheologic. 

Al doilea nivel de locuire (mai nou), aparţine aceleiaşi perioade hallstattiene timpurii (o secvenţ 
cronologică mică între cele două depuneri arheologice) şi are o grosime de circa O, 15-0,25 m, fiind marca 
printr-un orizont de sol cenuşiu-deschis. Acest strat se extinde până pe valul de apărare al aşezării (circ 
10 m pe val). 

Descoperirile din acest nivel de locuire constau dintr-un complex format dintr-o vatră circulară, bucă 
de chirpic ars, cărbune fragmente ceramice, în legătură cu o locuinţă (L 1/1998), surprinsă parţial. Vatra 
deranjată în cea mai mare parte, a fost construită prin aplicarea unei lutuieli direct pe pământul cenuşiu 
negricios, de la limita superioară a stratului de cultură. Diametrul vetrei este de circa 0,60 m, chirpicul ar 
puternic denotând o utilizare îndelungată. 

În acest strat a fost de asemenea, cercetată o groapă ovală, cu diametrul de 3,40 x 2,40 m ş 
adâncimea de 1,30 m. Din umplutura ei s-a recoltat puţin material arheologic: bucăţi de chirpic ars, cărbune 
fragmente ceramice şi greutăţi fragmntare din lut ars. Pe latura de S a gropii s-a dezvelit o prispă de lut gaibe 
(argilă), scos de la fundul gropii, cu dimensiunile de: 2,40 x 0,60 m, înaltă de 0,40 m. Lângă pri"spă, s
identificat şi cercetat parţial, o vatră deranjată din vechime. În apropierea vetrei s-au descoperit fragmente d 
greutăţi din lut ars. Stabilirea relaţiei dintre groapă, prispă, vatră şi o eventuală locuinţă, se va face pri 
cercetările viitoare. Şi în acest nivel de locuire s-au găsit fragmente de statuete zoomorfe. Menţionăm ş 
descoperirea, în umplutura şanţului de apărare, a unei roţi de car, miniaturale, din lut ars. 

Materialul ceramic descoperit în această campanie, deşi fragmentar, indică o varietate de forme d 
vase (cu decor striat, canelat, incizat, lipsa brâielor alveolate), care demonstrează că ambele niveluri aparţi 
Hallstatt-ului timpuriu (complexul Gava-Holihrady, aspectul Grăniceşti). 

li SIRET - AŞEZAREA MEDIEVALĂ; Victor Spinei, Universitatea „Al. I. Cuza" şi Institutul d 
Arheologie din laşi; Vasile Cotiugă, Cătălin Hriban, Complexul Naţional Muzeal „Moldova" laşi; Eduard Setnic 
Muzeul Judeţean de Istorie din Botoşani (1996 şi 1998) 

Rosursolo financiare pmcaro - asigurato do Filiala lm;ii a Acadomioi Româno -- yi impodimontolo logat 
de obţinerea acordului de săpături pe loturi agricole private favorabile activităţii arheologice au limitat drasti 
amplitudinea lucrărilor de pe şantierul Siret în cursul anilor 1996 şi 1998. Ambele campanii s-au desfăşurat î 
luna octombrie, în condiţii climaterice aspre, specifice zonei. 

Ele au urmărit un obiectiv prioritar, impus de mai mulţi ani, acela de a continua dezvelirea aşezări 
urbane din perimetrul delimitat de biserica Sfâ~ta Treime şi pârâul Cacaina, spre a dispune de o oglind 
revelatoare asupra mediului citadin de acolo. ln ceea ce priveşte metoda de săpătură s-a optat pentr 
9ispunerea secţiunilor la distanţă mică între ele, spre a fi interceptate toate locuinţele şi anexele gospodăreşti 
ln cursul_ campaniei din 1996 s-au trasat patru secţiuni şi mai multe casete, iar în 1998 numai câteva casete 

ln urma săpăturilor au fost identificate o locuinţă (nr. 26) şi două gropi menajere (nr. 12 şi 13) 
aparţinând unui strat arheologic corespunzător secolelor XV-XVI, care în perimetrul investigat este cel mai bin 
reprezentat din toate depunerile aferente evului mediu. Locuinţa era de tip bordei, fiind adâncită faţă de nivelu 
de călcare din vechime cu circa 0,90 m. Pe una din laturi s-a surprins o laviţă cruţată, iar pe alta intrarea. Pe 
anumită suprafaţă bordeiul era suprapus de vatra unui cuptor, dar nu s-a reuşit să se precizeze dacă ea s 
găsea în cuprinsul unei locuinţe de suprafaţă sau dacă era o construcţie aparte. 

Atât locuinţa cât şi cele două gropi conţineau numE;_roase fragmente ceramice şi oase de animale 
precum şi câteva piese din metal şi sticlă din secolele XV-XVI. ln cadrul inventarului ceramic predominau oalele 
borcan, oalele cu toartă, castroanele şi capacele, lucrate dintr-o pastă arsă oxidant, la roata cu turaţie rapidă 

Pe malul opus al râului Cacaina, în vecinătatea Muzeului de Istorie, custodele acestei instituţii, Dore 
Ursachi, a recuperat din grădina unui localnic mai multe monede de argint, pe care - cu deosebită amabilitat 
- ni le-a pus la dispoziţie pentru studiu. Dintre aceste monede, a căror identificare o datorăm în parte lui Viore 
Butnariu de la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol" din laşi, trei sunt jumătăţi de groşi şi, respectiv, groşi emiş 
de Alexandru cel Bun (două exemplare) şi Ştefan cel Mare, la care se adaugă doi şilingi bătuţi în 1586 pentr 
Riga de Ştefan Bathori (1575-1586), în calitate de rege al Poloniei, un gros bătut în 1616 de succesorul să 
Sigismund 111 Wasa (1587-1632), un şiling pus în circulaţie în 1686 de ducele Prusiei Friedrich Wilhel 
( 1640-1688), un gros emis în 1631 de regele Suediei Gustav 11 Adolf ( 1611-1632) pentru Elbing şi un altul "1 
cu data ilizibilă - de fiica sa Christina ( 1632-1654) pentru Riga. i 

* 
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RESURSE ANIMALE UTILIZATE lN ECONOMIA ALIMENTARĂ A AŞEZĂRII MEDIEVALE; Luminiţa 
Bejenaru, Laboratorul de Morfologie animală, Universitatea „Al. I. Cuza" laşi 

Resturile animale descoperite în aşezarea medievală de la Siret în cursul mai multor campanii de 
săpături arheologice, conduse de V. Spinei, au în cea mai mare parte a lor provenienţă menajeră. 

Analiza arheozoologică a acestor resturi relevă o diversitate a resurselor animale în economia 
alimentară locală: pescuitul, vânătoarea, creşterea animalelor - ultima înregistrând ponderea cea mai 
importantă. Un număr mare de specii au fost identificate în componenţa şeptelului. Aprecierile cantitative indică 
ca principalele animale domestice: bovinele, suinele şi ovicaprinele. 

136. SOROCA „PEŞTERA LUI BECHIR", Rep. Moldova; Vlad Ghimpu, Muzeul de Istorie a 
, Moldovei - Chişinău 

Din exterior bisericuţa de la Soroca se vede cu o uşă şi o mică fereastră pătrată alături, săpată în roca 
de cretă, cu o structură planimetrică extrem de simplă, asemănătoare cu cele din perioada primilor creştini. Ea 
se compune dintr-o mică încăpere dreptunghiulară, plus altarul semicircular, în care se pătrunde printr-o singură 
intrare, arcuită în partea superioară. Ceea ce-i dă valoare, în contrast cu simplitatea planului, este exuberanţa 
plastică decorativă, din interiorul bisericii. Această decoraţie sculptată s-a păstrat doar fragmentar, fiind în mare 
parte distrusă iar edificiul în întregime este înnegrit de la focul care s-a făcut în interior printr-un procedeu 
nefericit care continuă până în zilele noastre. Pentru a explica contextul istoric şi religios al bisericuţei „Peştera 
lui Bechir" menţionăm mai întâi unele asemănări cu ansamblul de la Basarabi - Murfatlar, ambele fiind realizate 
în rocă şi rocă de cretă. Pe peretele din spate, de o parte şi alta a uşii, are câte o banchetă cruţată în rocă. 
Peretele din partea laterală dreapta a avut bancheta pe toată lungimea sa, de la uşă până la altar, ulterior 
scurtată, potrivit informaţiilor din anul 1918. Acest perete nu are decoraţie iar deasupra banchetei păstrate 
lângă uşă a fost săpat un cotlon în care s-a făcut focul, scoţându-se un hogeag afară. Din acesta s-a păstrat o 
gaură în perete. Prezenţa acestor utilităţi relevă că încăperea în cauză a fost locuită, probabil, în a doua jumătate 
a secolul_ui al XIX-iea. De atunci, se pare, i se păstrează şi numele de „Peştera lui Bechir". 

ln altarul, destul de neîncăpător, se pătrunde printr-o singură intrare. Are o groapă în centru, în care, 
fie că s-a aflat îngropată masa sfântă din lemn, fie că a fost cruţată în cretă (la fel ca la Basarabi - Murfatlar), 
fiind apoi distrusă de căutătorii de comori. Altarul, mai îngust decât nava, parţial deteriorat în partea dreaptă, 
are în prezent o formă puţin asimetrică. Comparând planul cu planurile bisericilor de la Basarabi - Murfatlar şi 
de la Dumbrăveni, sec. X-XI, ,,Peştera lui Bechir" pare mai arhaică şi ar fi deci, anterioară acestora. 

Ceea ce s-a mai păstrat în prezent din decoraţia sculptată de pe cei trei pereţi ai naosului, sub plafonul 
neted, sunt nişte capiteluri de forma unui trunchi de piramidă inversată, imposte, care se unesc între ele prin 
benzi în retragere. De o parte şi de alta a altarului, ele aveau, probabil, colonete până jos, pe paviment, ce se 
sprijineau pe baze în trepte şi, inclusiv, urmele unei a treia baze în trepte ce sprijinea de asemenea, o colonetă 
în dreapta naosului din care nu s-a păstrat capitelul. Aceasta se adosa unui dulăpior cu două poliţe, servind de 
proscomidie, acum în mare parte distrus. Celelalte 12 capiteluri amplasate pe peretele lateral şi din spate aveau 
colonete scurte, până spre mijlocul peretelui, din care s-au păstrat numai fragmente destul de mici, numai în 
colţuri. Bisericuţa cu decoraţie sculptată de la Soroca are altarul amplasat spre nord şi, după cum consideră 
unii cercetători, aceste tipuri de biserici s-au construit în perioada secolelor V-IX, perioadă când se stabileşte 
orientarea altarelor spre est. În acelaşi timp, pentru „Peştera lui Bechir" noi avem posibilitatea de a restrânge 
limita de jos, pe baza prezenţei icoanelor, cu chenare în altar, în ax şi lateral stânga, inclusiv pe peretele de 
lângă altar şi pe celălalt, între colonetele sculptate. Astfel, datarea cea mai apropiată a bisericii „Peştera lui 
Bechir", implicit a mănăstirii căreia i-a servit, poate corespunde sec. VIII-IX. 

Valoarea istorică şi artistică deosebită a primei biserici din sec. VIII-IX, descoperită la est de Carpaţi, 
ce se remarcă printr-o plastică decorativă interioară, reflectă· paralele sincrone cu bisericile de lemn. Biserica 
rupestră „Peştera lui Bechir" din Soroca constituie o dovadă peremtorie, în plus, a existenţei românilor pe 
malurile Nistrului cât şi prezenţa în cadrul civilizaţiei străvechi româneşti a unor remarcabile valori creştine şi 
artistice. Situaţia sa de unicat - în plan istoric, religios şi ca realizare artistică - impune înscrierea ei printre 
monumentele ocrotite de stat, parte a patrimoniului naţional şi, posibil, cu valoare universală; instituirea unor 
condiţii sigure de protecţie precum şi restaurarea ei. 

137. STELNICA - GRĂDIŞTEA MARE, jud. Ialomiţa; Niculae Conovici IAB; Gheorghe Matei, 
MJ Ialomiţa 

Grădiştea Mare este o ridicătură de teren din Balta Borcei, cu o suprafaţă de cca. 15 ha şi o înălţime 
, relativă faţă de terenul din jur de 0,50-2,00 m, situată la cca. 3 km NNE de bacul de traversare de la Stelnica. 
: Cercetările arheologice începute în 1987 au interceptat aici mai multe etape de ocupare a terenului: o aşezare 
neolitică (cultura Boian) distrusă în cea mai mare parte, o alta aparţinând culturii Coslogeni de la sfârşitul epocii 
bronzului, o necropolă getică birituală, diferite locuinţe şi alte amenajări din evul mediu târziu şi epoca modernă. 
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Acestea din urmă, împreună cu amenajările contemporane efectuate de fostul I.A.S. care au implicat masive 
deplasări de pământ cu mijloace mecanice au afectat în mare măsură nivelurile pre- şi protoistorice. 

În anul 1998, săpăturile arheologice în necropola getică de la Stelnica-Grădiştea Mare s-au desfăşurat 
în perioada 6-24 iulie. 

S-a continuat cercetarea în zona estică a necropolei, prin epuizarea unei secţiuni deschise anul trecut 
(S. Xl-1) şi prin deschiderea altor prelungiri de secţiuni (Xlll-1, Xll-1, X-1, IX-1, total 331,20 m2). 

Vestigii medievale ti moderne 
Perioadei post-antice de ocupare a grădiştei îi aparţin în zona cercetată resturile a patru clădiri, ale unei 

amenajări gospodăreşti (probabil adăpost pentru animale), două gropi şi un mare număr de gropi de pari, dintre 
care o parte formează două şiruri paralele (în S. Xlll-1). 

Necropola getică 
În 1998 au fost descoperite doar opt morminte getice şi acestea în mare parte deranjate. Patru dintre 

morminte erau de inhumaţie, trei de incineraţie în urnă şi unul, foarte deranjat, probabil de incineraţie cu 
osemintele depuse pe sol. Pe ansamblul necropolei, din 223 morminte getice, 11 O sunt de inhumaţie, 68 de 
incineraţie cu urnă şi 45 de incineraţie cu osemintele depuse pe sol. Din aceeaşi perioadă cronologică datează 
şi Gr. 86, apărută în c. 27 al S. Xlll-2, fără vreo legătură aparentă cu vreun mor!flânt. Groapa era de formă uşor 
tronconică, cu dg = 0,90 m, df = 1, 1 O x 1,30 m şi adâncime de 0,55--0,60 m. ln umplutura ei a apărut cenuşă, 
câteva fragmente ceramice getice şi oase de animale. 

Monnintele de inhumaţie 
Primele trei morminte de inhumaţie getice (M. 220-222) au apărut în S. Xlll-1, iar al patrulea, M.224, 

în S.X-1, cu unele oase ajunse în S.IX-1. 
M.220 a apărut în c.19 al secţiunii, la -0,60 m adâncime. Scheletul a fost puternic deranjat de mai 

multe galerii de animale, având o parte din oase deplasate spre sud şi altele dispărute. După osemintele 
păstrate in situ, apreciem că aparţinea unui adult, dispus în decubit dorsal, cu orientarea SSE-NNV. Poziţia 
braţelor nu a putut fi stabilită. A fost interceptat parţial şi conturul gropii funerare. 

M.221 aparţinea unui copil (infans 11), de sex feminin după inventar. El a fost descoperit în c.16 al 
S. XIII, la -0,95 m. Scheletul a fost deranjat atât de o galerie de animal, care i-a antrenat un femur la peste 2 m 
distanţă spre est, cât şi de anexa gospodărească medievală care îl suprapunea în jumătatea de sud. Resturile 
de craniu au fost găsite în stânga scheletului. Orientarea defunctului, ca şi a gropii identificate parţial era SSE
NNV. Corpul a fost în decubit dorsal, cu mâna stângă pe abdomen (braţul drept era deranjat). În dreptul 
picioarelor s-a găsit o lespede de piatră servind probabil ca râşniţă primitivă, iar în zona braţului drept a apărut 
un cercel fragmentar din bronz. 

M. 222 aparţinea tot unui copil de sex feminin, mai mic decât precedentul. El a apărut în c.20 al 
aceleiaşi secţiuni, la -0,57 m, fiind suprapus de podeaua unei locuinţe medievale cu cuptor. Podeaua respectivă 
a avut rolul de a proteja scheletul, astfel că acesta era mai bine păstrat, cu excepţia craniului care era strivit. 
Conturul gropii nu a putut fi însă precizat. Scheletul era în decubit dorsal, cu braţele aduse pe abdomen. fn 
dreptul picioarelor s-a găsit o lespede fragmentară de piatră. Orientarea scheletului era tot SSE-NNV, dar mult 
mai aproape de S-N (150 miimi). 

M. 224 a apărut în c.1 al S. X-1, la adâncimea de numai 0,28 m. Scheletul aparţinea unui copil mic 
(infans I) şi era puternic deranjat de plug, cu o parte din oase deplasate mult spre sud. A putut fi precizată doar 
orientarea generală (SSE-NNV) şi poziţia în decubit dorsal. 

Un al cincilea mormânt de inhumaţie, M.228, a început să apară în martorul dinspre N al S.XII, la 
-0,35 m. Este vorba· de un schelet gracil (femeie sau copil), orientat ESE-VNV, cu mâinile aduse sub bărbie. El 
urmează a fi cercetat în campania viitoare. 

Monnintele de incineraţie 
M.223, apărut în c.2 al S.X-1, la -0,25 m, consta într-o aglomerare de oase calcinate de adult, fără 

fragmente ceramice adiacente. De aceea am presupus că era vorba de un mormânt cu osemintele dispuse 
direct pe sol, fără inventar. 

M. 225 a apărut în colţul de N al aceleiaşi secţiuni, la -0,20 m. El era reprezentat de o aglomerare de 
oase calcinate şi resturi de la un vas lucrat cu mâna. Presupunem că era un mormânt de incineraţie în urnă, dar 
nu excludem nici posibilitatea ca fragmentele ceramice să aparţină unui vas de ofrandă dintr-un mormânt cu 
oasele dispuse direct pe sol. 

M. 226 a apărut în c.2 al S.IV-1, la -25 m şi era reprezentat de o aglomerare de oase calcinate, avân~ 
spre E câteva fragmente ceramice de la un vas lucrat cu mâna. Şi acest mormânt era deranjat de arătură. li 
atribuim categoriei mormintelor de incineraţie cu urnă, fără a exclude şi cealaltă posibilitate. 

M. 227, de incineraţie cu urnă, a apărut în partea de Na c.3 al S.IX-1, la -0,35 m. Groapa funerară, 
de formă cilindrică, a fost străpunsă în partea de V de o galerie de animal, care a deranjat parţial urna şi capacul 
acesteia. Urna era o oală mare cu apucători semicirculare, lucrată cu mâna, iar capacul păstrat parţial un vas 
de tip lekane, lucrat în aceeaşi tehnică. În interiorul urnei au apărut oasele calcinate ale unui adult şi un cuţit mic 
din fier. Acest obiect de inventar ne duce la presupunerea că defunctul era de sex masculin. 

Complexe Coslogeni · 
În campania din 1998 a fost cercetat în continuare cenuşarul surprins în campaniile anterioare în 

secţiunile XV-1 şi XIV-1. El a fost interceptat acum şi în S. Xlll-1 şi S. Xll-1, sub forma unor aglomerări de oase 
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de animale şi uneori umane, pietre şi fragmente ceramice, într-o zonă cu conţinut mare de cenuşă. În S.XIII a 
fost găsită şi o lamă de silex fragmentară. Prin continuarea cercetării s-a dovedit astfel că cenuşarul ocupa o 
suprafaţă relativ ovală, cu diametrul lung de peste 11,50 m şi cel scurt de cca. 9 m. Resturile arheologice erau 
dispuse îndeosebi spre marginile zonei. 

Prezenţa osemintelor umane dispersate în cadrul cenuşarului ne arată că zona era destinată efectuării 
unor sacrificii. 

Aceleeaşi epoci îi aparţin şi două gropi tronconice (Gr.84 şi Gr.85), cu adâncimi relative cuprinse între 
0,70-0,75 m şi diametrul la bază de 1,25-1,50 m. Ambele erau sărace în inventar: câteva oase de animale, 
fragmente ceramice şi granule de cărbune sau fragmente de lipitură arsă. Ele au apărut în c.26 şi respectiv 
29-30 ale S.Xlll-1. 

Descoperiri neolitice 
Fragmente ceramice neolitice izolate au apărut în mai multe secţiuni, uneori amestecate cu cioburi 

getice. 
Ca o concluzie, se poate spune că săpăturile de mică amploare din 1998 au dat rezultate slabe în ceea 

ce priveşte necropola getică şi epocile anterioare. Pe de o parte, densitatea mormintelor era mai mică în aria 
cercetată, iar pe de altă parte complexele medievale şi moderne, numeroasele galerii de broască ţestoasă şi 
arăturile au deranjat în bună măsură complexele existente. 

138. STUPINI, jud. Bistriţa-Năsăud; Corneliu Gaiu, Dan Lucian Vaida, Muzeul Judeţean Bistriţa 

Au continuat cercetările în punctul „Fânaţele Archiudului" prin deschiderea a două suprafeţe de 
34 x 2 m şi patru casete pentru degajarea unora din complexele identificate. Sectorul cercetat se găseşte pe 
un bot de terasă situat la 100 m SE de zona cercetată în campaniile anterioare. 

Stratul de cultură coboară la 0,80-0,90 m şi cuprinde un nivel cu urme de locuire din bronzul final, o 
locuire hallstattiană timpurie din care au fost cercetate o locuinţă de suprafaţă şi două gropi de provizii şi un 
nivel daco-roman. Fără să apară sub forma unei depuneri continue au fost identificate locuinţe ale unor aşezări 
din secolul VI şi din secolul VIII-IX. 

Din nivelul de locuire daco-romană au fost săpate o locuinţă de tip bordei şi patru gropi de provizii, o 
altă locuinţă fiind doar interceptată de secţiune fără a fi degajată. 

Materialul arheologic din complexele daco-romane constă, în cea mai mare măsură din fragmente cera
mice lucrate la roată de factură romană provincială: roşie şi cenuşie fină şi brun-negricioasă poroasă, precum 
şi din vase lucrate cu mâna de factură dacică. Pe nivel, în afara locuinţei, a fost găsită o fibulă de bronz cu capul 
puternic profilat, databilă în prima jumătate a secolului li p.Chr. 

lntr-una dintre gropile de formă cilindrică a fost depus un schelet de câine şi o oală cenuşie cu decor 
lustruit, spartă ritual. În vecinătatea gropii s-a găsit un mormânt de inhumaţie orientat NS având ca inventar 
câteva vârfuri de săgeţi cu trei muchii de factură hunică. 

Din nivelul de locuire din secolul VI au fost săpate două locuinţe adâncite în pământ cu dimensiunile 
de 4 x 2,80 m respectiv 4,25 x 2,50 m. În umplutura locuinţelor se afla un bogat inventar format din fragmente 
ceramice şi numeroase oase de animale. Ceramica provine de la oale şi căni din pastă cenuşie zgrunţuroasă 
sau cu pietricele în pastă şi vase lucrate din pastă cenuşiu-negricioasă fină cu decor lustruit sau ştampile de 
factură gepidică. 

Alte patru complexe de locuire, de formă rectangulară prevăzute cu cuptoare-pietrar, au fost săpate în 
această campanie. Locuinţele erau de tipul celor parţial adâncite în pământ fără amenajări interioare sau gropi 
de stâlpi pe laturi. Materialul ceramic cuprinde borcane lucrate cu mâna şi la roată, ultimile decorate cu benzi 
de linii drepte şi în val, pe baza căruia aşezarea se datează în secolul VIII-IX. 

139. SUCEA VA, jud, Suceava 

I. CURTEA DOMNEASCĂ (sector sud); Mircea D. Matei Universitatea „Valahia", Târgovişte; Florin 
Hău, Monica Gogu, Muzeul Naţional al Bucovinei, Suceava 

Reluarea săpăturilor arheologice la Curtea domnească din Suceava s-a petrecut (către sfârşitul anului 
1998) în contextul impus de necesitatea eliberării de sarcină arheologică a unui teren în suprafaţă de 31 O mp 
situat în zona sudică a complexului ruinelor palatului voevodal. 

Trasarea celor patru secţiuni pe direcţia nord-sud a fost decisă în funcţie de orientarea similară a 
tuturor secţiunilor epuizate pe parcursul cercetărilor efectuate în perioada 1951-1990, avându-se în vedere o 
lărgime de 2 m şi lungimi cuprinse între 16 şi 4 m. (Lăţimea martorilor a fost impusă de necesitatea evitării 
contactului cu reţeaua urbană de canalizare contemporană, astfel încât aceasta a ajuns să fie stabilită la 1,50 
şi respectiv 1,00 m). 

Pe lângă consemnarea realităţilor planimetrice şi stratigrafice ale sitului vizat, unul dintre obiectivele 
urmărite în mod special a fost acela al identificării tuturor datelor care să permită echipei de cercetare 
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posibilitatea de a data rămăşiţele turnului decopertat cu prilejul săpăturii efectuate în 1990 de către regretatu 
Emil I. Emandi. 

Materialul recoltat pe parcursul efectuării cercetărilor, în mod cu totul dominant alcătuit din fragment 
ceramice, a confirmat la capătul perioadei de studiu aferente, aceeaşi stratigrafie interceptată, descrisă ş 
consemnată în bibliografia deja cunoscută a Curţii domneşti din Suceava şi anume: 

1) Cele mai vechi urme de locuire medievală datează din a doua jumătate a secolului al XIV-iea, c 
precădere din timpul segmentului cronologic definit de domnia lui Petre I Muşat, când teritoriul aflat în imediat 
apropiere a fost ales pentru edificarea nucleului iniţial al Curţii domneşti. 

2) Urmele a trei pavaje succesive amenajate din lespezi şi pietre de râu, compun un strat de cultur 
bine evidenţiat în profilul secţiunilor epuizate pe parcursul săpăturilor, datat limpede în intervalul cuprins între 
doua jumătate a secolului al XIV-iea şi aceeaşi jumătate a secolului al XVII-iea. 

3) Unicul complex IN SITU surprins cu deosebită claritate în suprafaţa cercetată a secţiunii a li-a, I
constituit conducta de olane datând din prima jumătate a secolului al XVII-iea, momentul descoperirii acestei 
confirmând ipoteze anterior formulate, cu prilejul campaniilor care au premers cercetarea noastră. 

4) Turnul - locuinţă decopertat în timpul campaniei 1990, din nefericire până la această dată di 
motive obiective necomunicat, s-a dovedit a fi fost construit în perioada domniei voevodului Alexandru cel Bun 
sau mai larg, în prima jumătate a secolului al XV-iea, dacă se are în vedere faptul că, groapa şanţului să 
patrulater de fundare secţionează urmele clar reperate ale unei locuinţe în interiorul căreia, dominante sun 
fragmentele aparţinând categoriei ceramicii cenuşii datând de la sfârşitul secolului al XIV-iea şi începutu 
secolului al XV-iea. 

li. BISERICA MĂNĂSTIRII "Sf. llieu; Paraschiva-Victoria Batariuc, Monica Gogu, Muzeul Naţional al 
Bucovinei, Suceava 

În anul 1998 săpăturile arheologice de la biserica mănăstirii Sf. Ilie şi-au propus rezolvarea uno 
probleme ridicate de cercetarea din campania 1997. În acest scop s-a continuat cercetarea în S li şi S III şi a 
fost tras~tă o nouă secţiune S IV. 

ln S li a fost cercetat zidul paralel cu zidul de sud al bisericii şi s-a făcut constatarea că acesta se 
termina la 2,80 m est de colţul de sud-est al bisericii, fiind realizat doar din două-patru asize de pietre. Acest 
zid, ca de altfel toate zidurile de la Sf. Ilie, era construit în stratul de tuf calcaros, care aici constituie solul viu. 
S-a făcut observaţia că zidul paralel, pe latura sa de nord, pare a fi demantelat, ceea ce ridică un semn de 
întrebare_ privind funcţionalitatea lui. 

ln S III s-a procedat la desfacera cavoului 4, construit din lespezi de piatră, în care se afla un schelet 
lipsit de inventar. Pe latura de vest din S III, la 0.93 m faţă de colţul de sud-vest, a apărut un zid realizat din 
lespezi de .piatră calcinată, cât şi pământ ars, cărbune, toate acestea sugerând că ne găsim în faţa unei 
construcţii incendiate. 

S IV care a fost trasată în colţul de nord-vest al bisericii, atât pe latura de sud, cât şi pe cea de nord 
a dus la descoperirea zidului de piatră calcinată şi a urmelor de incendiu. Pe latura de nord a bisericii, zidul 
construcţiei actuale prezintă un decroş care a fost neglijent lucrat, sugerând că ne găsim în faţa unei amenajări 
ulterioare. 

Au fost descoperite fragmente de piatră cu frescă, inclusiv un fragment de piatră cu frescă, refolosit 
în masă de zidărie a laturii de nord, cât şi fragmente de butoni triunghiulari smălţuiţi, de la decorul ceramic al 
bisericii ctitorită de Stefan cel Mare. 

În urma săpăturilor din vara anului 1998 s-a infirmat ipoteza noastră formulată anterior despre existenţa 
la Sf. Ilie a unei biserici din zid, construită înainte de ctitoria lui Stefan cel Mare. 

Prezenţa celor două ziduri din piatră calcinată, cât şi a ~rmelor de arsură pe latura de vest, ne fac să 
avansăm o altă ipoteză, despre existenţa pe locul unde se va înălţa biserica construită în anul 1488 a unui alt 
edificiu, din lemn pe o temelie de piatră, posibil acea biserică cu hramul Sfântul Ilie Tesviteanul, pomenită 
într-un document anterior anului 1443. 

140. SUCIDAVA -CELEI (CORABIA), jud. Olt; Petre Gherghe, L. Amon, D. Liciu, Universitatea 
din Craiova; FI. Bâciu, Muzeul de arheologie şi etnografie Corabia 

În campania arheologică din vara anului 1998 (22 iunie-03 iulie, limitată -din lipsă de fonduri-doar la 
practica arheologică a studenţilor de la Facultatea de Litere şi Istorie, secţia istorie, a Universităţii din Craiova), 
s-au continuat cercetările în secţiunea Sl/'94, mai precis în nivelul roman timpuriu, secolele III-IV 
(cca 267/275-364/365) şi parţial s-a ajuns în nivelul dacic (secolele l.a.Chr. - l.p.Chr.). 

Totodată, s-a deschis o nouă secţiunea paralelă cu Sl/'94, la o distanţă de 2,40 m, pe direcţia vest. 
Aceasta a fost notată Sl/'98 şi măsoară 32 m (16 carouri x 2 m) lungime şi 2 m lăţime. , 

Tn nivelul roman timpuriu din Sl/'94 au fost descoperite, parţial, resturile a trei locuinţe (L 12-14), o 
vatră de foc, trei gropi menajere (Gr.2, 4, 6) şi nouă monede din bronz (trecute prin foc, ilizibile), putând fi 
atribuite, cu aproximaţie, secolului IV.p.Chr. opt bucăţi şi secolului Vl.p.Chr. una bucată, trei fragmente de 
cărămidă şi ţiglă ştampilate cu siglele unor unităţi militare (Varidal, Varinia şi Legiunea V Macedonica), obiecte 
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şi bucăţi de tablă din bronz şi fier (cuţite, cuţitaş8, scoabe şi piroane), fragmente ceramice etc. Locuinţele au 
fost construite la suprafaţa solului, pe temelie din blocuri de calcar cochilifer, legate între el cu lut. În momentul 
descoperirii zidului erau, în majoritate, demantelate; o parte din pietrele acestora erau împrăştiate pe nivelul de 
călcare asociate cu fragmente de ţigle, olane şi cărămizi, altele în exteriorul construcţiei. 

Locuinţa 12 (L 1 /'98) a fost identificată în carourile 25-26, la adâncimea de 1, 1 Om faţă de nivelul acual 
al solului. Latura de est s-a păstrat pe o lungime de 2, 1 O m iar cea de sud pe 1, 1 O m (deoarece intra în profilul 
de vest). 

Locuinţa 13 {L2/'98) a fost descoperită în carourile 23-24, la adâncimea de 1,90-2, 1 O m faţă de 
nivelul actual al solului şi au fost identificate urmele temeliei pe latura de vest şi sud pe o lungime de 2,25 m şi 
respectiv 2 m. Peretele sudic intra în profilul secţiunii, iar capătul nordic al locuinţei a fost distrus de o secţiune 
magistrală executată de Dumitru Tudor. 

Locuinţa 14 {L3/'98) a apărut la adâncimea de 2,20 m faţă de nivelul actual al solului, între carourile 
19-22. Temelia, pe latura vest a locuinţei, a fost urmărită pe o lungime de 7,25 m şi avea grosimea de 0,45 m, 
iar latura de sud s-a păstrat pe o lungime de 1,90 m şi măsura în grosime 0,50 m. 

Tot în acest nivel au fost descoperite şi trei gropi menajere de dimensiuni medii (Gr. 2, 4, 6/'98). Din 
interiorul lor s-au recuperat fragmente ceramice, bucăţi de ţigle şi cărămizi, oase de animale mari (ierbivore), 
piroane, bucăţi de tablă din bronz şi fier informe, un clopoţel din fier, un fragment de tipar pentru opaiţ, o 
monedă de bronz ilizibilă (recuperată din groapa 4), puternic oxidată etc. 

Tn nivelul dacic (secolele 1.a.Chr. - 1.p.Chr.) care a fost săpat parţial, s-au descoperit resturile unei 
locuinţe de suprafaţă şi trei gropi menajere. 

Locuinţa 15 (L4/'98)a fost identificată parţial în carourile 17-18, la adâncimea de 2,40 m faţă de nivelul 
actual al solului şi avea podina din lut bătătorit, de culoare închisă. Era orientată pe direcţia NV-SE şi măsura 
pe latura de sud 1,25 m, pe cea de vest 2,70 m, şi 1,75 pe latura nordică. În colţul de sud-vest a fost descoperit 
un chiup de dimensiuni mici, spart pe loc şi, pe jumătate, fixat într-o groapă. Vasul a fost lucrat cu mâna, dintr
o pastă grosieră de culoare castanie. Din interiorul locuinţei au mai fost recuperate: un cuţit din fier, foarte 
oxidat, lung de 18 cm (rupt în trei bucăţi) şi două cute din piatră. 

Groapa 1 a apărut în carourile 14-15, lângă peretele vestic al secţiunii, la 2,25 m faţă de nivelul actual 
al solului şi avea pereţii uşor arcuiţi. Dimensiuni: diametrul gurii 1,40; fundul 0,45 m şi adâncimea 0,50 m. 

Groapa 3 a fost descoperită, jumătate, în profilul vestic al secţiunii, la -2,20 m faţă de nivelul actual al 
solului, în caroul 17 şi avea formă de pară. Dimensiuni: diametrul gurii 0,85 m; diamentrul fundului 0,50 m; 
diametrul maxim 0,90 m şi adâncimea 0,65 m. 

Groapa 5 se află la -2,20 m faţă de nivelul actual al solului, în caroul 26. Avea formă de sac. 
Dimensi~ni. diametrul gurii 1,30 x 0,60 m; fundul 1, 1 O x 0,90 m; diametrul maxim 1,45 m şi adâncimea 1,35 m. 

ln interiorul acestora s-au găsit, în general, fragmente ceramice, oase de animale mari (întregi sau 
fragmentare cenuşă, cărbuni, pământ galben amestecat cu nisip, bucăţi informe de silex, un lustruitor, bucăţi 
de lipitură cu urme de nuiele groase provenite de la pereţii locuinţelor, pietre de râu etc. 

Tn secţiunea Sll '98, după ce s-a înlăturat stratul vegetal pe o adâncime de circa 0,30 m, au fost 
descoperite, în poziţie secundară, fragmente ceramice din epoca medievală (secolele XV-XVI) în majoritatea 
atipice. Sub acest strat, între -0,30 şi -0,50 m, a fost identificat un nivel paleobizantin, secolele V-VI 
(498/535-600) puternic răvăşit, în care s-au găsit fragmente de amfore, fragmente de capace de vase, bucăţi 
de ţiglă, cărămizi şi olane, toate în poziţie secundară. 

Materialele descoperite însoţite de o listă-inventar, o copie a jurnalului de săpătură şi un exemplar din 
documentaţia grafică, au fost predate muzeului din Corabia. 

În campania viitoare (1999) se vor finaliza cercetările în Sl/'94 şi vor fi continuate în Sl/'98. 

141. ŞEUŞA- LA CĂRAREA MORII, jud. Alba; Iuliu Paul, Marius Lintă, Universitatea 
„1 Decembrie 1918" Alba Iulia 

Desfăşurate în perioada 15 iunie-18 iulie 1 , cercetările arheologice din acest an au abordat, în principal 
zona de maximă locuire a sitului de la Şeuşa - ,,La cărarea morii", zonă în care, în campania precedentă, a fost 
surprinsă o locuinţă de suprafaţă aparţinând culturii Precriş (L 1 /1997), stratul arheologic aici având peste 2 m 
grosime. 

Scopul investigaţiilor arheologice a fost, pe de o parte acela de a surprinde şi clarifica situaţia stratigra
fică din această arie, iar, pe de altă parte, acela de a sesiza extinderea locuirii neolitice timpurii (Precriş) în 
cuprinsul sitului, prin surprinderea unor complexe închise de genul locuinţei din anul precedent. 

Au fost, astfel, executate două secţiuni de control şi informare stratigrafică (S/1998 = 1 O x 2,5 x 1,5 m, 
perpendiculară pe „T" 11 şi S111 = 25 x 2 x 2,4 m, perpendiculară pe T

1
v, în imediata apropriere a locului de 

descoperire a locuinţei {L1/1997), precum şi o casetă (C 11 /1998 = 7 x 3 x 2 m). 
S-a putut surprinde un profil stratigrafic complet, mai ales în secţiunea a treia (S

11
/1998), unde stratul 

arheologic, cel mai gros din cuprinsul întregii staţiuni (2, 1 m), se prezenta astfel: 
- stratul vegetal (între 0-0,30 cm), în care apar materiale romane şi postromane, constând, îndeosebi 

în materiale ceramice, tegulae, pietre de construcţie şi cărămizi; 
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- urmează un strat aparţinând unei locuiri romane CTntre 0,30-0,80 cm, pe alocuri până la aproape 1 m), 
deosebit de consistent în materiale arheologice. A fost identificată, în acest strat, o locuinţă şi anexe ale ei, (curtea 
pavată cu pietriş de culoare cărămizie, precum şi prezenţa unor puternice urme de ardere identificate prin prezenţa 
pământului înroşit). Din această locuinţă provin numeroase piese metalice (piroane, cuie etc), fragmente de sticlă 
şi un bogat inventar ceramic, inclusiv fragmente de terra sigilatta; 

- sub acest strat, apare un altul (între 0,80-1,30 m), serios afectat de străpungerile numeroaselor 
gropi-complex ce provin din cel precedent, aparţinând epocii L.atene clasice (dacice-sec. I a.Chr. - I p. Chr.). 
Şi în acest nivel au fost identificate o serie de complexe, atât semiadâncite cât şi adâncite; Reţin atenţia două 
dintre complexe semiadâncite (C 1 şi C 2 , de mari dimensiuni (surprinse în secţiune pe lungimi de 4,50 respectiv 
6 m, asupra funcţionalităţii cărora avem serioase rezerve). În acest moment al cercetărilor, înclinăm să credem 
că este vorba de două locuinţe semiadâncite, dezafectate. Materiale arheologice, îndeosebi ceramice, destul 
de sărace, descoperite în interiorul complexelor pledează, şi ele, în favoarea unei astfel de ipoteze. Aceleiaşi 
epoci îi aparţin şi 6 gropi (G 1_6 , din care patru erau grupate două câte două (îngemănate), cuptorite, care se 
adânceau până în stratul steril, afectând serios straturile inferioare. 

- urmează un nivel aparţinând unei faze timpurii Latene (între 1,30-1,50 m), în care apar frecvent 
materiale arheologice de factură celtică, sub forma fragmentelor ceramice aparţinând unor vase lucrate la roată, 
bine lustruite, cu o pastă de foarte bună factură, de culoare brună şi neagră-cenuşie. Sporadic, apar şi 

fragmente de ceramică grafitată. Într-o groapă aparţinând acestei epoci, aflată în caroul 1 al secţiunii, a fost 
descoperită şi o podoabă metalică: un pandantiv de bronz folosit la prinderea îmbrăcăminţii; 

- sub nivelul Latene timpuriu apare, distinct, un strat pe care l-am numit „intermediar" (între 1,50-1,70 m), 
în care apar, sporadic, materiale ceramice aparţinând epocii bronzului, mai precis unei faze finale a culturii 
Wietenberg (Wietenberg IV). Reţin atenţia vasele cu decor realizat din brâuri alveolare şi din incizii. Nu au fost 
descoperite complexele care să aparţină acestei epoci; 

- urmează un strat aparţinând epocii neolitice timpurii (între 1, 70-2, 1 O m), şi acesta serios afectat de 
gropile-complex dacice amintite mai sus, subîmpărţit, la rândul lui, în două nivele de locuire: din care unul 
aparţinând unei faze dezvoltate a complexului cultural Starcevo-Criş (Starcevo-Criş 118). Sub acesta, la baza 
stratului arheologic, direct pe sterilul de culoare albă-cenuşie (bentonita), a fost diferenţiat un nivel aparţinând 
unei faze timpurii a complexului amintit, mai precis culturii Precriş. Nivelul superior, conţine material destul de 
sărac, tipic însă pentru etapele „clasice" Starcevo-Criş: ceramică de culoare cărămizie, cu aspect făinos, 
prezentând o ardere bună şi pleavă amestecată cu nisip şi mică în compoziţie. Speciile dominante sunt cele 
semifine şi grosiere, decorul fiind executat în tehnica inciziei şi a ciupiturilor. De remarcat absenţa, şi în acest 
nivel, a borbotinei. 

Nivelul inferior, cel Precriş, conţine, în strat, materiale destul de sărace. În capătul vestic al secţiunii 
(c:;irm1rilP. 1-2), rlP. l;i ;irl~nc:imP.R rlP. ? , 1 O m R-R c:nnh1rnt un r.nmplP.x nrl:lnc:it, c:RrP. ;i h,rni7Rt un hna;it mRtP.ri;il 
arheologic, tipic pentru această cultură: ceramică fină lustruită de culoare roşie-vişinie, forme globulare şi 
tronconice, torţi bandate, decor cu ciupituri etc. Starea fragmentară a acestora precum şi forma neregulată a 
complexului ne determină să considerăm că avem de a face cu o groapă menajeră, de mari dimensiuni, ce 
succede, ca funcţionalitate, un bordei dezafectat. 

În S
1
/1998, practicată într-o zonă caracterizată printr-o intensitate de locuire mai redusă (stratul 

arheologic de aici nu depăşeşte 1 m), situaţia stratigrafică este mai simplă. Nivelul vegetal (0-0,30 cm), identic 
cu cel mai sus prezentat, este suprapus nivelului Latene clasic (dacic). Acesta din urmă, se adânceşte în 
carourile 4-5 până în steriul arheologic (bentonita). Din acest complex (oarecum asemănător cu cele două mai 
sus amintite din S111 ) şi din stratul de cultură provin multe materiale ceramice tipice: fragmente de vase-borcan 
şi oale lucrate cu mâna, având butoni cilindrici din care pornesc câte două sau trei brâuri alveolare, fragmente 
de căţui, ceramică lucrată la roată. Din acest nivel s-au conturat trei gropi (G 1 şi G 2_3 îngemănate, care se 
adânceau până în steriul alb sub o formă de clopot (cuptorite). Aceste gropi, lipsite de material arheologic, sau 
cu foarte puţin material (ceramică), apar foarte frecvent în aşezările civile dacice, funcţionalitatea cea mai 
probabilă a lor fiind aceea a depozitării alimentelor. 

Sub nivelul dacic s-a profilat un complex de pietre făţuite, plate, dispuse într-o anumită poziţie 

orizontală, datat, după fibula de bronz care le însoţea, în etapa Latene C 1. 
Tot în aceeaşi secţiune au fost surprinse resturile unei locuinţe de suprafaţă (L/ 1998) aparţinând 

culturii Precriş, similară ca tehnică de construcţie cu cea descoperită în anul precedent (L/1997). Locuinţa, 
puternic afectată de complexul dacic adâncit, se prezenta sub forma unei aglomerări de pietre de râu şi pietre 
sparte, în amestec cu fragmente ceramice Precriş, oase, unelte de silex etc. La demontare s-a descoperit şi un 
corn aparţinând unui idol zoomorf stilizat (bovideu), carcateristic acestei culturi. Locuinţa din acest an vine să 
confirme faptul că membrii comunităţii Precriş care au locuit în situl de la Şeuşa- ,,La cărarea morii" au preferat, 
ca soluţie constructivă, tipul de locuinţă amenajată „pe pat de pietre", liantul pentru netezirea podelei fiind, cel 
mai probabil, bentonita, aflată la discreţie în împrejurimi. Dealtfel „patul de pietre" pe care este construită 
locuinţa, se află, în acest caz, dispus direct pe bentonită ! 

· În ceea ce prive~te C 11 /1998 - executată ca urmare a semnalării unei lentile de pietre ce putea constitui 
o locuinţă Precriş - stratigrafia acestei casete respectată întru-totul situaţia stratigrafică generală a sitului, cu 
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specificaţia că, în zona ei sudică, sub nivelul Latene timpuriu, la adâncimea de aproximativ 1,40 cm s-a profilat 
o groapă_ (G2) ce conţinea un bogat material ceramic Wietenberg. 

ln jumătatea nordică a casetei, de la adâncimea de 1,20 m s-a profilat o locuinţă adâncă (bordei), de 
formă dreptunghiulară, orientat pe direcţia nord vest-sud est, care a oferit un bogat material arheologic. Au fost 
surprinşi trei din pereţii acesteia, inclusiv gropile parilor de susţinere a acoperişului (atât cel de la intrare, mai 
mare, cât şi cele din margini), căptuşite cu pietre. Ceramica lucrată la roată, de factură foarte bună, vasele 
întregibile cu buza evazată, decorul lustruit, culoarea neagră, cenuşie şi brună, vasele cu buza îngroşată 
rotunjită etc, fac posibilă încadrarea bordeiului în Latenul timpuriu, de influenţă celtică. 

Bordeiul a fost secţionat de taluzul carierei, el fiind sesizat dealtfel în stratigrafia obţinută prin 
îndreptarea acestui taluz în prima campanie întreprinsă în cadrul sitului (1996). În extremitatea estică, bordeiul 
a fost străpuns de o groapă romană (G,) care se adâncea până în steril, străpungând şi stratul neolitic timpuriu. 
Acest din urmă strat cultural, cel neolitic, a furnizat, în această casetă, foarte puţin material arheologic. 

Deosebit de importantă, este semnalarea în urma investigaţiilor de suprafaţă a unor fragmente 
ceramice, în strat, pe peretele (taluzul) opus al carierei de bentonită (cel de est sud-est), aparţinând culturii 
Precriş. Ceramica descoperită aparţine speciei fine, de culoare roşie-brună, lustruită, având formă globulară şi 
factura pastei asemănătoare în complexele închise ale acestei culturi, situaţie care ne permite să emitem ideea 
posibilităţii existenţei aici a unei aşezări neolitice timpurii (Precriş) de foarte mari dimensiuni (80 x 100 m), 
distrusă, din păcate într-o proporţie foarte mare, de lucrările de exploatare a bentonitei. Dimensiunile enunţate 
provin din însumsrea şi calcularea distanţelor dintre complexele descoperite până în acest moment. 

142. ŞIMILEUL SILVANIEI, jud. Sălaj; MJ Zalău 

I. CETATEA; Horea Pop, Ioan Bejinariu 

Materialele preistorice aparţin în majoritate bronzului mijlociu. Pentru această perioadă au fost 
identificate doar două gropi (G19 şi G31). Principalele descoperiri se datează în Latene-ul târziu dacic (a doua 
jum. a sec. li a.Chr. - înc. sec. li p.Chr. şi constau din: 13 locuinţe (dintre care 6 adâncite, un şopron, un 
atelier), 5 cuptoare, 10 vetre de foc şi 39 gropi de provizii, menajere şi rituale. În cursul săpăturilor au fost 
investigate, total sau parţial, trei terase dacice artificiale (vezi planul) pe care au fost amenajate diferite 
construcţii laice. Pe terasa T1 au fost surprinse 7 faze de amenajare dacică. Terasa T2 adăpostea un atelier 
multifuncţional protejat de o construcţie de tip şopron de mari dimensiuni (lungime cca. 20 m, lăţime cca 7 m). 
În acest edificiu se prelucra atât fierul cât şi bronzul, argintul, aurul şi sticla. Prezenţa unui rebut de turnare a 
unui denar de la MARCUS ANTONIUS sugerează ideea că în atelier se realizau şi replici fidele după monedele 
romane ale vremii, utilizându-se însă un aliaj inferior. În podeaua fazei vechi a acestei construcţii a fost 
descoperit un mic tezaur de 54 denari romani din argint care ajută la datarea finalului acesteia şi anume la 
mijlocul sec. I p.Chr., având în vedere că ultima monedă a fost emisă de TIBERIUS. Cea de a doua fază va fi 
dezafectată la războaiele de la înc. sec. li p.Chr. Pe terasa T3 au fost descoperite mai multe gropi, o mare 
locuinţă patrulateră adâncită cercetată parţial şi un mic bordei circular. 

Dealul pe care se află amplasat situl a fost fortificat probabil şi în epoca bronzului dar nivelările 
ulterioare dacice şi medievale au distrus orice urmă de amenajare preistorică. De altfel, nici posibilele amenajări 
defensive dacice de pe platoul superior nu au fost cruţate de ample nivelări medievale sesizabile numai în acest 
sector. În epoca dacică dealul a fost fortificat în trei rânduri. Într-o primă fază, databilă înainte de momentul 
Burebista, şaua de legătură a dealului cu restul Măgurii Şimleului a fost blocată prin săparea unui şanţ modest 
ca dimensiuni compensat, însă, de construcţia defensivă, lată la bază de 8 m, dispusă în spatele ei. Fortificaţia, 
înaltă probabil de 4 m, era realizată din 5 palisade paralele, legate între ele cu bârne transversale, casetarea 
rezultată fiind umplută cu pământ din şanţ şi din jur. Accesul se făcea printr-un turn central exterior. În acest 
sector şanţul era prevăzut cu pod din lemn. Abia la miji. sec. I p.Chr., este ridicată o altă fortificaţie cu drum de 
rond acoperit, prevăzută cu un şanţ cu vârful ascuţit. Acest element defensiv de formă ovală, cu diametrele de 
70, respectiv 80 m, închide mamelonul superior al dealului la o cotă cu 1 O m mai mică decât cea a platoului 
superior (372 m, vezi planul). Dezafectarea acestei fortificaţii în a doua jum. a sec. I p.Chr., din considerente 
care ne scapă deocamdată, a impus, în condiţiile iminentelor conflicte cu romanii, construirea uneia noi menită 
să extindă aria protejată în interiorul acesteia existând deja construcţii importante. Astfel, în spatele elementelor 
defensive dezafectate şi nivelate ale primei faze, a fost săpat un şanţ amplu, cu fundul albiat, larg la gură de 
3,5 m şi adânc de 2 m. Deasupra acestuia, la o diferenţă de nivel de 5 m faţă de icul său, a fost amenajată, din 
două rânduri de palisade simple, o construcţie, între pereţii căreia au fost aşezate şi tasate pământul şi piatra 
excavată la săparea şanţului. Cele două palisade, situate la 4 m una de cealaltă, erau prinse între ele cu bârne 
ale căror urme carbonizate au fost surprinse în săpătură. Se poate aprecia că această fortificaţie este distrusă 
prin incendiere la războaiele daco-romane de la inc. sec. li p.Chr. 

1 La săpături au participat studen\i practican\i ai F acultălii de Istorie-Muzeologie din cadrul Universită\ii „ 1 Decembrie 1918" 
Alba Iulia. 
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Materialul arheologic dacic este foarte bogat: monede din argint, piese de port şi de podoabă din fier, 
bronz, argint şi sticlă, elemente de harnaşament şi echipament militar din fier şi bronz, unelte şi ustensile din 
fier, bronz, os, piatră, ceramică, arme din fier, os şi piatră şi o enormă cantitate de ceramică din toate categoriile 
cunoscute pentru arealul locuit de daci. Nu lipsesc importurile din mediul dacic îndepărtat şi mai ales din zonele 
vestice învecinate, celtice şi mai târziu romane, constând în monede, podoabe, piese de port, vase ceramice 
pictate sau cu grafit în pastă. 

Importanţa cercetărilor arheologice din punctul Cetate rezidă în precizările de ordin cronologic pe care 
le oferă elementelor de fortificare amintite, dar şi fazelor de amenajare şi de locuire dacică din spatele acestora, 
elemente care protejau de fapt acropola unei aşezări civile dispusă pe terasele amenajate pe pantele Dealului 
Cetăţii şi la baza acestuia pe văile care îl mărginesc, aşezare identificată ipotetic cu DACIDAVA pomenită de 
Ptolemeu. 

În ceea ce priveşte fortificaţia medievală se poate preciza că a suferit patru amenajări succesive. Au 
fost surprinse două faze din lemn şi două din piatră ale cetăţii. Pentru cele din piatră a fost construită şi o 
cisternă. Fortificaţia ni se prezintă ca o incintă ovală din zid de piatră prinsă cu mortar, avâd diametrele de 
30/40 m, grosimea zidului fiind de 2,6 m, păstrat pe înălţimi de max. 2,4 m. Pentru faza de lemn s-a constatat 
existenţa unei palisade complexe, prost conservate datorită nivelărilor ulterioare, având însă un diametru ceva 
mai mic. Şanţul cetăţii. azi complet colmatat, avea vârful ascuţit, la o adâncime de 2,5 m şi deschidere de 5 m, 
fiind dispus la o altitudine mai mică cu 1 O m decât nivelul bermei cetăţii. Şi în cazul şanţului s-au constatat tot 
atâtea faze ca şi la incintă. Materialul arheologic constă în ceramică fragmentară, foarte multe oase de animale, 
cuie, bolţuri de arbaletă, o buterolă de sabie din fier, un inel din bronz, doi pinteni din fier, etc. Cele mai vechi 
materiale se datează în sec. XI, iar cele mai târzii în sec. XV, acestea asigurând şi încadrarea cronologică a 
elementelor defensive medievale care necesită o abordare de amploare sporită pe viitor datorită importantelor 
concluzii de ordin istorico-arheologic pe care le poate oferi. 

li. STR. M. EMINESCU NR. 12 (ORHEGY); Horea Pop 

La sfârşitul anului 1997 au fost achiziţionate de către Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău o 
serie de piese care au determinat deschiderea unui şantier de salvare în primăvara anului următor (30 martie -
1 aprilie 1998). Principalele piese sunt: o drahmă de Apollonia din argint, un mic vârf de lance din fier, o pafta 
din fier placată cu tablă din bronz, neornamentată, de tipul cu za, ruptă pe la mijloc în antichitate, fragmente 
de la o altă pafta din fier de tipul cu nit, cu urme de placare cu bronz, o fibulă prost conservată din fier, un 
frg. de cuţit din fier, o verigă de zăbală din fier, un fragment de aplică din bronz şi 5 frg. ceramice dacice 
atipice, lustruite, lucrate cu mâna şi fragmente de la o cană cenuşie lucrată la roată, ornamentată în jumătatea 
superioară cu linii paralele, lustruite, oblice. Pe lângă aceste piese, se cuvin menţionate, câteva cuie, întregi 
sau fragmentare, puternic corodate, greu de datat. Observaţiile ulterioare de teren au permis recoltarea altor 
mici fragmete ceramice şi a unei plăci de gresie lustruite cu lungimea de cca. 15 cm, lăţimea de cca 5 cm şi 
grosimea de 2 cm. Cu aceeaşi ocazie, a fost verificat locul exact de unde au fost descoperite piesele amintite 
mai sus cu ocazia plantam unor pruni, rn spatele casei cu nr. 12, pe o limba de deal avansat, dar cu altitudine 
mică, a Măgurii Şimleului, în sectorul sudic al acesteia. Piesele au fost scoase la plantarea unui pom după ce 
a fost decăpăcuită glia, deci la O, 15-0,25 m adâncime, în primul strat de hârleţ, într-o suprafaţă de 0,50/0,50 
m. Prezenţa paftalelor, care prezintă urme de ardere secundară ca şi alte piese metalice din inventar, a vârfului 
de lance, a monedei, a verigii de zăbală şi a recipientelor ceramice fragmentare sugerează prezenţe!, în acel loc, 
a unuia sau mai multor descoperiri cu caracter funerar, fapt care a impus deschiderea şantierului. ln dorinţa de 
a verifica toată suprafaţa botului de deal pe care a fost făcută descoperirea, s-a trasat o secţiune (S 1) pe 
lăţimea acestuia, lungă de 20 m şi lată de ) ,50 m, orientată aprox. N-S. Groapa în care au apărut piesele a 
fost suprapusă de secţiune în dreptul m 6. ln dreptul acesteia, orientată însă V-E, pornind de pe latura estică 
a secţiunii S 1, la 0,50 m de aceasta, a fos_t trasată o altă secţiune, S2, lungă de 7 m şi lată de 1,50 m, în scopul 
de a sonda terenul şi pe lungimea sa. ln ambele secţiuni s-a constatat că solul fusese întors, în vederea 
practicării grădinăritului şi a viticulturii, încă de la începutul secolului, stratul deranjat variind între O, 12-0,30 m, 
prezentp.nd materiale specifice perioadei (cuie, ceramică, oase etc.). Ceramica dacică a apărut răzleţ în cantităţi 
infime. ln dreptul m 5,50 - 6,50 din S1 s-a conturat la -0,22 m o groapă circulară cu un plan neragulat, intrând 
puţin în martorul dintre secţiuni, având diametrele de 1-1,30 m. Golirea „complexului" a dus la descoperirea 
unui fragment ceramic dacic lucrat cu mâna, a unor mici oase arse, a unei sârme răsucite din bronz îndoite 
(poate un capăt de brăţară), a unei bucăţi de sticlă topite şi a unor frg. de obiecte din fier foarte corodate (frg. 
de cuţite sau săbii?). Fundul gropii a fost detectat la -0,40 m. Umplutura acesteia era identică cu solul care o 
suprapunea, ajungând la concluzia că ne aflăm în faţa unei gropi moderne de scoatere a depunerii antice, care 
a cruţat piesele descrise înainte datorită importanţei scăzute pentru descoperitor sau a neglijenţei acestuia. Este 
greu să precizăm ce piţse anume au fost descoperite la începutul secolului, când bănuim că a fost deranjată 
depunerea presupusă. ln acea perioadă sunt menţionate descoperiri de drahme de Apollonia şi Dyrrhachium 
pe teritoriul oraşului Şimleu Silvaniei, dar piesele găsite pe str. M. Eminescu nr. 12 nu sugerează prezenţa 
vreunui tezaur, iar cercetările de teren şi sondajele de mică anvergură, menite a completa informaţiile aduse de 
cele două secţiuni, nu au adus dovezi de locuire dacică în zonă. Atunci paftalele (una ruptă ritual?), vârful de 
lance, fragm. de cuţite sau săbii, fibula, veriga de zăbală, aplica, sticla topită şi alte piese specifice unui inventar 
funerar nu ar mai avea ce căuta în rândul descoperirilor. Nu ne rămâne decât să considerăm că asistăm la 
prezenţa urmelor unui monument funerar deranjat ~i descompletat la începutul secolului cu prilejul unor munci 
agricole, element deocamdată unic în nord-vestul României. Analiza oaselor arse descoperite ar putea constitui 
un argument în acest sens. 
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III. STR. A. MUREŞANU NR. 11; Horea Pop 

În acest punct a fost taluzat un profil în lungime de cinci metri, situaţia stratigrafică prezentându-se 
astfel: 0-0,8 m humus negru, -0,08-0,60 m strat modern nisipos gălbui, -0,60-1,00 m strat nisipos negru cu 
materiale medievale, de la -1,00 strat galben cu materiale dacice. 

Pornind din nivelul negricios, în profil s-a conturat o locuinţă uşor adâncită în nivelul dacic. Locuinţa nu 
a putut fi conturată şi în plan, datorită uniformităţii stratului de cultură. Instalaţia de încălzire a locuinţei este 
constituită dintr-o vatră de lut circulară semialbiată, arsă la roşu. Inventarul locuinţei a constat din ceramică 
brun-cărămizie, cărămizie-gălbuie sau neagră, lucrată la roata înceată sau rapidă. Forma ceramică prezentă 
este oala fără toarte cu degresantul pastei constituit din nisip cu pietricele şi mică. Ornamente: linii în val 
paralele, linii drepte paralele, incizii dispuse pe umărul vasului, bandă de linii în val şi benzi de linii drepte 
paralele. Materialul arheologic descoperit la Şimleu Silvaniei, str. A. Mureşanu nr. 11, se datează în a doua 
jumătate a sec. X - prima jumătate a sec. XI. 

IV. STR. A. MUREŞANU NR. 32; Horea Pop 

Punctul este situat la baza dealului „Cetate", unde a fost investigată sistematic în ultimii ani acropola 
dacică a aşezării civile din care face parte şi complexul ce va fi descris în cele ce urmează. Strada A. Mureşanu 
s-a dezvoltat pe traseul unei văi, cu debit constant în antichitate, care mărgineşte la vest punctul „Cetate" 
amintit. Ca şi cealaltă vale dinspre est, cea în discuţie adăposteşte terase dacice artificiale, amenajate în panta 
versanţilor accidentaţi ai dealurilor din jur, terase dispuse la 5-7 m altitudine faţă de fundul văii. Din nefericire, 
construcţiile moderne au deteriorat considerabil părţi importante din teraseele amintite şi aşa măcinate de 
trecerea timpului. Actualmente lăţimea maximă păstrată a teraselor este de 20 m, pe când lungimea nu a fost 
prea mult afectată. Amenajarea investigată este o terasă lungă de cca 70 m, lată azi de max. 10 m, dispusă în 
spatele mai multor gospodării. Descoperirea unor fragmente ceramice dacice căzute în spatele casei cu nr. 32 
de către proprietarul acesteia, Nagy Ludovic, a impus o verificare la faţa locului. În urma acesteia a fost 
executată de urgenţă o săpătură arheologică de salvare deoarece a fost sesizată o groapă dacică deranjată la 
construirea casei. Alte urme în ruptura terasei nu au fost sesizate. Alunecările ulterioare deasupra gropii variază 
între O, 10-0,80 m. Jumătate din groapă a fost distrusă odată cu deteriorarea terasei. La îndreptarea profilului 
s-a constatat o umplere a gropii cu resturi menajere ceramică fragmentară lucrată cu mâna, multă cenuşă, 
cărbune şi pietre relativ mari (30/20/1 O cm micaşist), toate aruncate peste un schelet de copil (determinarea 
este în curs). Scheletul a fost aruncat în groapa în care erau depuse deja resturi menajere. Craniul i-a fost 
zdrobit de pietrele menţionate. Este foarte posibil ca scheletul să fi fost depus în conexiune anatomică normală 
deşi nu a fost recoltat complet datorită amenajărilor moderne care au antrenat materiale din complex. 

Materialul arheologic recoltat constă în ceramică dacică lucrată cu mâna fragmentară provenind de la 
cel puţin 15 vase (oale şi ceşti-opaiţ}, adică 72 fragmente. Din groapă provine şi un fragment de lipitură de 
vatră. 

Prezenţa acestui tip de descoperire, inedită pe teritoriul Şimneului, într-un spaţiu ocupat de o a şezare 
civilă dacică, fapt cunoscut şi în alte aşezări contemporane, obligă la continuarea investigării terasei amintite 
care mai poate aduce noi elemente privind caracterul locuirii dacice din vatra actualului oraş, Şimleu Silvaniei 

V. ,.OBSERVATOR"; Horea Pop, Ioan Bejinariu (1994-1996} 

Cunoscut în literatura istorică de specialitate datorită descoperirii, în anul 1964, a unui tezaur de monede 
de tip Dyrrhachium-Apollonia, punctul „Observator" este amplasat pe platourile superioare ale Măgurii Şimleului, 
complex de dealuri situat la nord de oraşul Şimleul Silvaniei. În urma unor cercetări de teren de la începutul, 
deceniului în acest punct a fost identificată o aşezare fortificată hallstatiană cu suprafaţa de aprox. 35 ha, cu un 
plan adaptat configuraţiei terenului. Vechea fortificaţie hallstattiană a fost refolosită în mai multe rânduri şi în 
maniere diferite în epoca dacică şi în evul mediu timpuriu. Debutul unui amplu plan de cercetare a complexului 
de locuiri din spaţiul Măgurii Şimleului cât şi intenţia de a lămuri evoluţia· cronologică a fortificaţiei de la 
„Observator" a impus deschiderea unui şantier de lungă durată în acest punct. Până în prezent, s-au desfăşurat 
trei campanii de săpături arheologice (1994, 1995, 1996} prin cinci secţiuni de verificare: S 1 /1994 (226/2 m 
orientată S-N}, S2/1994 (10/2 m orientată S-N), S3/1994 (27/1,50 m orientată E-V}, S1/1995 (16/2 m 
orientată S-N), S 1 / 1996 (35/1,50 m orientată aprox. V-E) care au decopertat 600 mp din sit în care au apărut 
66 gropi şi 7 locuinţe. 

1. Descoperirile preistorice, Ioan Bejinariu 
Săpăturile arheologice au vizat în primul rând cercetarea elementelor de fortificaţie ale aşezam 

hallstattiene dar şi studierea complexelor din aceeaşi perioadă de pe platoul situat la nord de punctul maximei 
altitudini a masivului „Măgura Şimleului" (597 m). 

S-a stabilit, cu acet prilej, că locuirea zonei începe mult mai devreme decât prima vârstă a fierului. Au 
fost descoperite puţine fragmente ceramice neolitice ce aparţin culturii Starcevo-Criş, precum şi câteva cioburi 
decorate în maniera culturii Coţofenei. Zona a fost locuită şi în bronzul timpuriu, fiind descoperite resturile unor 
complexe (gropi) deranjate de amenajările ulterioare. Tot acestei perioade îi aparţine şi un mormânt de 
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incineraţie, ce constă dintr-o urnă (I = 11 cm) păstrată aproape integral şi fragmente dintr-o strachină utilizată 1 

drept capac. În interiorul urnei, găsită în poziţie orizontală, se aflau puţine oase arse. Au fost descoperite şi ; 
fragmente ceramice de factură Wietenberg, iar bronzului târziu ii aparţin câteva gropi distruse parţial de alte ' 
amenajări. În aceste gropi a fost descoperită ceramică caracteristică Grupului Cehăluţ. 

Elementele de fortificaţie ce pr_otejează marea aşezare fortificată de la „Observator" (cca 30-35 ha), 
au fost secţionate doar în două puncte. ln 1994 a fost cercetată o extindere a fortificaţiei în sectorul sud-vestic. 
Au fost descoperite resturile unei palisade complexe cu o fază de refacere după o distrugere şi şanţul aflat în 
faţa acesteia. Şanţul avea deschiderea de 3 m şi adâncimea de 1,30 m. La extremitatea nordică a platoului 
cercetat prin secţiunea Sl/1994, în decursul celor trei campanii, intre m 184-197 au fost surprinse urmele unei 
palisade (gropi de stâlp, amenajarea stâncii, bucăţi_ mari de lut ars, cenuşă,.etc). Partea superioară a palisadei 
a fost afectată de săparea şanţului aferent unei palisade în epoca dacică. ln faţa palisadei, intre m 210-220, 
secţiunea a intersectat şanţul. Din păcate, în acest sector săpătura nu a putut fi definitivată în 1996, deziderat 
pe care ni-l propunem pentru anul 1999. Au fost cercetate, integral sau parţial, 23 de c9mplexe hallstattiene. 
Este vorba despre trei locuinţe; două circulare semi-adâncite şi o locuinţă de suprafaţă. ln locuinţa L 1/1994 a 
fost descoperit un schelet uman. Celelalte 20 de complexe sunt gropi şi anume gropi menajere, gropi de provizii 
şi gropi rituale. Materialul hallstattian descoperit este foarte bogat şi constă în ceramică şi unelte din lut 
(fusaiole, greutăţi piramidale), obiecte din os şi corn precum şi piese din metal. 

2. Descoperirile de epocă dacică, Horea Pop 
Cele trei campanii arheologice care au vizat punctul „Observator" au surprins şi anumite faze de 

amenajare dacică, încadrate cronologic, în intervalul cuprins între a doua jumătate a sec. li a.Chr., începutul 
sec. I p.Chr. Acestea au fost sesizate în urma trasării magistralei S 1 /1994 din punctul cel mai înalt (597 m) spre 
terasele mai joase, dar mai largi. 

Săpăturile arheologice au detectat 40 gropi şi urmele a 4 construcţii civile, dintre care, una ar putea 
să aibă caracter de cult, iar alta, posibil, să fie un atelier metalurgic. O altă construcţie este de mici dimensiuni 
şi adâncită 0,40-0,50 m. Gealată construcţie, este de mari dimensiuni, compartimentată şi prevăzută cu 
instalaţii de foc şi un şopron pentru protejarea a 12 gropi de provizii. Săpătura, având caracter de sondaj, a 
surprins doar o parte a locuinţei. Construcţia, care poate fi identificată cu un posibil sanctuar, pare a fi 
poligonală prevăzută cu o încăpere centrală circulară sau absidată, cu dimensiuni greu de precizat datorită 
faptului că sectorul respectiv este în curs de investigare. Sectorul este dispus în exteriorul ariei dacice fortificate 
dar supravegheat îndeaproape de acesta. Au fost surprinse, deocamdată, trei elemente dacice de fortificaţie, 
constând din şanţuri masive, prevăzute cu valuri şi palisade, care separă cca 4 ha din zona mai înaltă a 
fortificaţiei hallstattiene. Cele trei valuri sugerează faze de extindere a spaţiului fortificat. Valul intermediar a fost 
dezafectat la o dată greu de precizat, pe când celelalte două au funcţionat până la momentul părăsirii zonei, 
suferind însă ajustări în timp. 

lnVfmtarul arheolooic dacic descoperit este bocat constând din numeroase fragmente ceramice sau 
vase intregibile, piese din fier (seceri, cuţite, vârfuri de săgeţi şi suliţă, paftale, et.), din bronz (fibule, aplici, 
paftale, verigi, etc.), din argint (o brăţară, două monede republicane romane), din sticlă (fragmente de brăţări) 
şi din piatră (râşniţe şi cute din gresie). 

Din acelaşi spaţiu, locuit în epoca dacică, au fost recoltate din humus fragmente ceramice databile în 
sec. VIII-XI, interval cronologic căruia ii aparţine, foarte probabil, şi şanţul situat la 151 m de cota maximă, intre 
cele două şanţuri dacice exterioare. Fortificaţia medievală este prevăzută cu o palisadă complexă şi cu un şanţ 
larg de 9 m şi adânc de 3 m, având şi un pod cruţat în solul locului, pe mijlocul traseului şanţului amintit. , 

Descoperirea unui număr atât de mare de complexe de locuire preistorică, dacică şi medievală, cât şi i 

a numeroase faze de fortificare a unei zone înalte, dar propice habitatului uman, îndeamnă la o continuare a 
cercetărilor arheologice în punctul „Observator", atât pentru a lămuri cronologia acestora cât şi pentru a : 
completa peisajul deja cunoscut. 

143. TABLA BUŢII, jud. Prahova; Dan Căpăţână, MMN; Adrian Ioniţă, IAB; Bogdan Ciupercă,. 
Muzeul Judeţean Prahova; Spânu Daniel, IAB; Marius Dincă şi Irina Costea, studenţi, FIB 

Campania arheologică s-a desfăşurat în perioada 15-30 iulie 1998 şi a avut ca obiective: precizarea 
etapelor şi detaliilor constructive, precum şi protejarea zidurilor decopertate cu un strat de mortar. În acest scop 
au fost trasate 9 secţiuni numerotate de la 14 la 22. Sl 4 (7 x 3 m) a fost trasată in interiorul cetăţii pentru 
surprinderea unor eventuale construcţii. Au apărut foarte puţine fragmente ceramice medievale târzii şi urmele 
unei gropi de var. S 15 (1 O x 2,50 m) a fost trasată în zona porţii de Sud pentru a afla latura de vest a acesteia. 

1 

Obiectivul a fost atins, în secţiunea respectivă găsindu-se şi o mare cantitate de ceramică şi cahle din sec., 
XV-XVII. Intrarea de Sud a cetăţii a avut o poartă lată de 3,50 m. S 16 (6,50 x 3 m) şi S22 (8 x 2 m) au fost' 
trasate perpendicular pe curtina estică în scopul surprinderii unor eventuale construcţii interioare adosate 
zidului. Au apărut materiale ceramice medievale târzii, oase de animale, cuie din fier şi tuburi de cartuşe din 
timpul primului război mondial. Sl 7 (4,45 x 3,50 m) a fost trasată în exteriorul turnului de SE şi nu au apărut 
materiale arheologice. S18 (3,25 x 3,25 m), S19 (4,50 x 3 m), S20 (4 x 3 m), S 20 bis (4 x 1 m) au fost trasate 
perpendicular pe curtina de Nord intre turnul de NE şi poarta de Nord. Secţiunile nu au surprins construcţii 
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interioare, materialul ceramic medieval fiind slab reprezentat. În S20 (lărgirea casetei 12-1996) şi S20 bis, pe 
lângă fragmentele medievale târzii, s-a găsit ceramică Latene reprezentând probabil un nivel de locuire 
sezonieră din acestă epocă. S21 (3 x 3 m) trasată perpendicular pe exteriorul curtinei nordice în aproprierea 
intrării. S-au găsit: ceramică medieval târzie, Latene şi un dinar AR Ungaria din anul 1638 de la Ferdinand li. 
Pe lângă secţiunile amintite s-a continuat lucrul în S 1 O pentru urmărirea unei situaţii apărute în 1996. S-a 
surprins un zid perpendicular pe exteriorul zidului de Nord al turnului de SE, iar în colţul format de cele două 
ziduri o vatră. Pe vatră s-a găsit o monedă fourre Ungaria din anul 1677 de la Leopold I. La astupatul lui 
S 1-1995 s-a găsit un dinar AR Ungaria din anul 1620 de la Mathias li. 

Cercetarea din 1998, ultima campanie în acest sit, nu a adus elemente noi de datare faţă de campania 
din 1995. După analogiile de plan şi câteva fragmente ceramice, prima fază a cetăţii credem că se datează în 
a doua jumătate a sec. XVI. Fortificaţia îşi pierde funcţionalitatea la sfârşitul sec. al XVII-iea, printr-un incendiu 
ale cărui urme le-am înregistrat în toate secţiunile. 

144. TĂLMACIU - L.ANDSKROM, jud. Sibiu; Petre Munteanu Beşliu, Nicolae Rodean, Silvia 
Galea, Muzeul Brukenthal Sibiu 

• Prima campanie de cercetări arheologice s-a concentrat asupra extremităţilor cetăţii de plan elipsoidal. 
ln partea de vest a cetăţii a fost secţionat şanţul şi valul de pământ şi dezvelite fundaţiile zidului de incintă lat de 
2,20 m. Zidul de incintă a fost sprijinit dinspre interior de contraforturi. Această amenajare împreună cu turnul 
masiv de la est aparţin unei faze de construcţie ce poate fi datată în a doua jumătate a secolului al XV-iea. 
Fragmentul de cahlă cu un personaj figurat într-o fereastră cu deschidere ogivală permite datarea propusă. 

Materialul arheologic cuprinde fragmente ceramice medievale, un bolţ de arbaletă, un fragment 
dintr-o lamă de sabie, un proiectil pentru archebuză, fragmente de potcoave, cuie. 

145. TĂŞNAD nSERP, jud. Satu Mare; Neţa lercoşan, Muzeul judeţean Satu Mare 

Cea de-a patra campanie de cercetare sistematică a aşezării neolitice de la Tăşnad „Sere" din anul 
1998 a avut ca obiectiv principal delimitarea zonei centrale (spre nord şi spre vest) a sitului, precum şi salvarea 
unui complex ameninţat cu distrugerea. Este vorba de o groapă menajeră (G.4) situată în extremitatea nordică 
a aşezării, chiar în malul pârâului, care aflându-se într-un meandru pronunţat era ameninţată de prăbuşirea 
malului, prin eroziune şi de dispariţie definitivă prin spălare. 

În zona centrală a sitului au fost practicate 3 secţiuni, fiecare având dimensiunile de 20 x 1,50 m. S.IX, 
orientată N-S, perpendiculară pe secţiunea magistrală, amplasată în zona centrală a sitului în scopul delimitării 
arealului dinspre nord al acestuia; S.X, orientată E-V, amplasată în prelungirea S.111/1995, cu capătul estic spre 
valea pârâului şi S.XI având aceeaşi orientare, dar fiind amplasată în continuarea lui S.Vl/1996 spre vest, care 
la rândul ei cotinua în aceeaşi direcţie S.111, obţinându-se astfel un profil central de 81,50 m lungime. De 
asemenea, au fost deschise şi două casete: C şi D de 5 x 2,50 m fiecare, amplasate la N şi S de S.X, carourile 
5-8 (m 11-16), pentru dezvelirea unei locuinţe de suprafaţă (L. 2). În S.IX au fost descoperite două gropi (G.C 
în profilul estic, carourile 2-3 şi G.D în cel vestic, carourile 9-10, ambele având aproximaiv aceeaşi formă şi 
dimensiuni apropiate) iar în S.XI o groapă de mari dimensiuni (G.E), toate fiind gropi menajere. Pentru salvarea 
gropii nr. 4 (G.4) a fost practicată în malul pârâului o casetă de 3 x 2 m, aceasta fiind cercetată exhaustiv. 

Toate secţiunile au pus în evidenţă o stratigrafie verticală simplă şi existenţa unui singur nivel de locuire 
neolitic cu o grosime variind între 1 O şi 30 cm, care se găseşte sub stratul vegetal (30-35 cm) şi o depunere 
de mlaştină de culoare închisă (negricioasă-vineţie groasă de cca 40 cm). 

Materialul arheologic constă în ceramică, microlite şi deşeuri de prelucrare din silex şi mai ales din 
obsidiană, obiecte din lut şi oase de animale. Ceramica se păstrează fragmentar este arsă slab şi este 
ornamentată cu ciupituri, impresiuni cu unghia, linii incizaze, barbotină, crestături şi ornamente plastice (butoni 
simpli şi dubli, brâuri şi proeminenţe). A fost descoperit un singur fragment pictat cu roşu. Dintre obiectele din 
lut, menţionăm două figurine fragmentare, bile rotunde simple şi perforate şi un număr apreciabil de greutăţi 
conice miniaturale. Datarea sitului: epoca neolitică timpurie, cultura Criş-Starcevo, faza III B. 

146. TÂRGŞORUL VECHI, jud. Prahova; Gheorghe Diaconu, IAB; Dan Lichiardopol, Nina 
Grigore, MJ Prahova 

Au continuat lucrările de crcetare arheologică în rezervaţia de la Târgşorul Vechi, prin investigarea 
monumentelor din sectorul I A: zona thermelor romane şi a Bisericii Albe. 

A fost deschisă o secţiune cu dimensiunile de 5 x 1,50 m în pridvorul Bisericii Albe care suprapune 
parţial colţul de N-NE al thermelor castrului din sec. li p.Chr, construit de unităţi ale legiunii XI CPF şi Cohortei 
I Commagenorum. 
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Cercetarea s-a soldat cu surprinderea a 7 morminte de inhumaţie, două aparţinând sec. XVI-XVII, din 
care, unul cu cripta de cărămidă acoperită cu lespede de piatră, şi alte cinci morminte, anterioare construirii 
bisericii, deranjate de trasarea fundaţiei, ca şi de cele două morminte plasate 'în pridvorul edificiului religios. 
Cele cinci morminte aparţin probabil sec. XV, dacă avem în vedere observaţiile stratigrafice, inventarul 
sărăcăcios nefiind, în acesta etapa a cercetătrii, revelator. 

Monumentele medievale perforează nivelul roman de la începutul sec. li p.Chr, marcat de prezenta 
unei intense pigmentaţii de mortar şi resturi ale materialelor de construcţie romane-fragmente de tegulă şi 
cărămizi, utilizate uneori în construcţiile medievale (fundaţia bisericii). ! 

147. TÂRGU-FRUMOS - BAZA PĂTULE, jud. lai,i ; N. Ursulescu, Fli; Dumitru Boghian 
Universitatea „Ştefan cel Mare" Suceava; V. Cotiugă, Muzeul de Istorie a Moldovei, laşi 

Între 22 iunie şi 31 iulie 1998, s-a desfăşurat cea de a noua campanie de săpături în marea aşezare 
Precucuteni III (situată în perimetrul unei baze de recoltare a cerealelor), cu participarea studenţilor practicanţi 
de la fa~ultăţile de istorie ale Universităţilor din laşi şi Suceava. Au continuat lucrările în sectoarele A şi D. 

ln sectorul A (situat între pătulele nr. 6 la vest şi nr. 7 la est) au fost cercetate alte cinci casete (fiecare 
cu laturile de 3 x 3 m) din partea sud-estică a perimetrului (de circa 1100 m2), care va fi dezvelit exhaustiv. 
Scopul princial l-a reprezentat urmărirea integrală (în porţiunea dintre cele două pătule, pe o lungime de circa 
21 m) a traseului şanţului de îngrădire a aşezării din prima etapă de locuire. Obiectivul a putut fi atins doar 
parţial, deoarece o groapă de mari dimensiuni (nr. 26) a tăiat, în mare măsură, zona de est a şanţului, ~hiar 
lângă pătulul nr. 7. Trase ul şanţului a fost intersectat de groapă la circa 3 m, spre vest, de pătulul nr. 7. lnsă, 
partea inferioară a şanţului n-a fost complet desfiinţată de groapă, cel puţin spre taluzul sudic (caseta GnJ, 
unde cercetarea a fost încheiată. Din cauza dimensiunilor foarte mari ale gropii, a densităţii materialului depus, 
a problemelor dificile de interpretare apărute în legătură cu acet complex, ca şi a vremii nefavorabile, n-a putut 
fi încheiată cercetarea integrală a gropii, aceasta urmând să se facă în campania viitoare. 

Forma gropii nr. 26 nu poate fi determinată cu precizie, deoarece o parte însemnată a ei (circa un sfert) 
se află sub pătulul nr. 7. Groapa a fost săpată de la baza nivelului al doilea (orizontul de locuire IIA), pare-se cu 
scopul de extragere a lutului. Probabil că săparea ei în acest loc a fost determinată de existenţa alveolării lăsate 
de şanţul de îngrădire din prima etapă. Ea a tăiat şi parţea estică a vestigiilor colibei de suprafaţă (locuinţa nr. 
1 O), construită peste şanţul de îngrădire, în orizontul 18. ln general, groapa pare a prezenta o formă aproximativ 
ovaă, uşor alungită pe axul NV-SE (circa 3 m până la pătul; în total circa 5 m); prezintă însă o cotlonire lungă 
de 1,70 m, spre sud. Pe profilul realizat la marginea pătulului, groapa are o deschidere de 5,40 m la gură (la 
adâncimea de 1 m). dar descreşte pe măsură ce se adânceşte: la 1,60 m adâncime deschiderea era de 3 m, 
iar la 1,80 m adâncimo BO micljiora la 1,60 m. Nu avom încă dato dospro modul În caro so Închoia acoastă 

alveolare, ca şi despre aspectul general al întretăierii cu şanţul de îngrădire. Însă, s-a putut deja stabili că în 
timp ce groapa 26 are un pământ de culoare negricioasă, şanţul de îngrădire prezenta o umplutură de culoare 
gălbuie, cu nuanţe cenuşii-cafenii (solul specific primului nivel de locuire). 

Prin conţinutul ei, groapa pare să fi avut o destinaţie specială. anume aceea de a primi resturile unor 
ceremonii de cult, putând fi considerată, deci, ca o groapă de ofrande. În acest sens, pledează în primul rând 
cele nouă capete de bovidee (fără maxilare, dar care păstrau cele două coarne), ca şi alte nouă coarne (uneori 
cu părţi din frontal), descoperite până în prezent. Din observaţiile de până acum, reiese că depunerea nu s-a 
făcut după o regulă anume, ci aceste vestigii au fost aruncate în groapă, probabil pe măsura sacrificării! 
animalelor în scopuri rituale (cultul bucraniilor); unele erau în poziţie orizontală, dar altele au ajuns în poziţiei 
verticală sau oblică. Totuşi, s-a constatat că cinci capete au fost depuse cu faţa în jos, iar câte două cu faţa în 
sus sau în poziţie verticală. De asemenea, printre vestigii s-au găsit, ca piese deosebite, opt idoli antropomorfi 
fragmentari, un buton avimorf de capac, şase dăltiţe şi topoare şlefuite, şase fragmente de râşniţe, o nicovală 
de piatră, o mărgică de cupru, un pandantiv de scoică (cu două perforaţii). mai multe unelte de os (şlefuitoare 
şi împungătoare), fragmente de vase suport şi trei fragmente de suporturi tip „horă" (care, de regulă, sunt' 
consider~te piese de cult), precum şi alte numeroase fragmente ceramice. 

ln sectorul D (situat în marginea estică a cuestei pe care este amplasată aşezarea) au fost urmărite 
îndeosebi trei obiective mai importante: 

- a) problema vetrei din locuinţa 8; 
- b) problema resturilor masive de locuire situate în partea de nord a locuinţei 8; 
- c) cercetarea, în continuare, a şanţului de îngrădire din prima etapă de locuire. 
A fost încheiată dezvelirea integrală a vestigiilor a două locuinţe (nr. 8 şi 11 ), având podină cu structur~ 

de bârne. Ambele locuinţe au apaţinut ultimei faze de locuire (III), fiind, pare-se, contemporane. , 
Cercetarea vestigiilor din colţul sud-vestic al locuinţei nr. 8 a arătat că aici a existat un cuptor, intensl 

utilizat. Acesta a fost construit chiar deasupra zonei centrale a unei mari gropi {nr. 25), săpată de la partea 
superioară a primului nivel. Asemenea mod de amplasare a vetrelor şi cuptoarelor deasupra unor gropi a maii 
fost observat şi la alte complexe neolitice. Probabil că umplerea gropii (care a avut o adâncime reală de 
1,30 m de la nivelul de săpare şi o formă aproximativ cilindrică, cu un diametru de 2,20 m, deci o suprafaţă de 
3,80 m2) nu se încheiase în momentul construirii locuinţei, astfel că alveolarea existentă a fost utilizată pentru: 
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amplasarea vetrei cuptorului, la circa 25-30 cm adâncime de la baza nivelului III. Cuptorul a fost construit pe 
un pat de 9-10 bârne despicate, cu profil semicircular (diametrul de circa 8 cm}, având orientarea NE-SV, 
paralelă cu axul lung al cuptorului; amprentele acestora s-au văzut clar în profil. Bârnele de la margine erau chiar 
sub baza bolţii cuptorului, care se arcuia lin spre vatra propriu-zisă. Bolta a fost construită, deci, nu direct pe 
sol, ci pe marginea vetrei, având un schelet de nuiele care a lăsat urme în lutuială. Iniţial, cuptorul a avut 
dimensiunile de 1,60 x 1,30 m, acoperind o suprafaţă de circa 2 m2. Gura se găsea spre NE, în faţa sa 
descoperindu-se resturile mai multor vase. La capetele axelor cuptorului s-au observat urmele unor pari, cu 
diametre de circa 20 cm, care se adânceau între 60 şi 80 cm de la baza nivelului III; probabil că aceşti pari 
(amplasaţi în afara circumferinţei gropii 25) aveau un anume rol în amenajarea zonei din jurul cuptorului. Cu 
timpul, s-a produs o tasare puternică a umpluturii din zona centrală a gropii, vatra arcuindu-se cu circa 30 cm 
faţă de poziţia iniţială. Aceasta a determinat o serie de refaceri şi relutuiri, care aveau drept scop aducerea 
vetrei la un plan orizontal. Vatra a fost total refăcută de două ori (aşa cum arată grosimea şi consistenţa acestor 
straturi de lut), iar fiecare din cele trei etape principale de construcţie mai prezintă câte două nivele de relutuiri, 
ajungându-se în final la nouă straturi de lutuială, cu grosimi diferite (în total, grosimea lutuielilor vetrei atingea 
30 cm). Între nivelele de lutuială era cenuşă petrificată, care dădea o culoare albicioasă suprafeţelor. 

La circa 2,50 m spre vest de locuinţele 8 şi 11 au apărut urmele unei lutuieli, formată din plăci netede, 
cu o grosime de circa 3 cm, care par să indice existenţa unei vetre exterioare (forma şi dimensiunile nu au putut 
fi precizate, deoarece complexul continua spre vest, în partea nesăpată). 

Locuinţa nr. 11 începea la circa 0,50 m spre nord de locuinţa nr. 8, nefiind însă posibilă o delimitare 
precisă a vestigiilor celor două locuinţe. Era de dimensiuni mai mari, aproximativ 6,50 x 6 m, deci avea o 
suprafaţă de circa 39 m2• Se pare că a avut două compartimente, separate printr-un perete orientat VSV-ENE, 
mai mare· fiind camera dinspre sud; încăperea nordică, mai mică, avea 4,60 x 1,45 m. Judecând după 
dărâmăturile păstrate ale peretelui, prăbuşit spre sud, se pare că acesta a avut o înălţime de minimum 1,50 m 
şi o grosime de circa 9-1 O cm. Intrarea în locuinţă a fost probabil pe latura vestică, iar vatra se găsea în partea 
estică, unde apare o arsură puternică. Se pare că latura estică, de lângă vatră, avea o formă absidală, aşa cum 
sugerează resturile de platformă. Platforma se prezenta sub forma unei lutuieli masive, contruită pe o structură 
de bârne. Alte observaţii asupra acestei locuinţe se vor face cu ocazia demontării ei. 

În cadrul locuinţei se remarcă, în mod deosebit, un mic complex de cult (altar casnic}, situat în zona 
vetrei, spre interiorul casei. Complexul avea pereţii angobaţi cu alb, pe care s-a pictat cu o culoare roşu-brun, 
rezultând motive geometrice şi ovoidale. Pe bază de lut, în formă de casetă, a altarului se ridica o placă (înaltă 
de 25 cm, lată de 20 cm şi groasă de 3 cm}, care redă stilizat aspectul corpului uman; zona gâtului şi a capului 
erau rupte. Pe faţa plăcii este pictat un motiv romboidal de mari dimensiuni, având în centru un oval; deasupra 
rombului, sub gât, sunt trasate trei linii orizontale paralele (de lăţimi diferite). Spatele plăcii prezenta impresiuni 
longitudinale şi circulare (cu diametrul de 6 cm), care arată că piesa a fost prinsă într-o anume structură. 
Urmează să se încerce reconstituirea acestui complex. 

Pictarea pereţilor acestui altar într-o manieră ce aminteşte stilul protocucutenian este în corcordanţă 
cu aspectul unor piese ceramice descoperite în cele două locuinţe, vădind clare trăsături ale unei treceri de la 
cultura Precucuteni la cea de tip Cucuteni. Se remarcă o fructieră realizată dintr-o pastă roşie, angobată, care 
prezintă, în jurul marginii interioare a tipsiei, două şiruri de puncte circulare imprimate. Nu este clar încă dacă 
această trecere s-a realizat local (prin receptarea şi prelucrarea unor influenţe Stoicani-Aldeni şi Petreşti) sau 
este vorba de influenţe venite de dincolo de Siret, unde în această perioadă îşi începuse probabil evoluţia faza 
Protocucteni. Oricum, descoperirile aparţinând ultimei etape a locuirii de la Târgu Frumos pot aduce contribuţii 
la problema genezei picturii în aria cucuteniană. 

În fine, în sectorul D au putut fi urmărite noi porţiuni din traseul şanţului de îngrădire a primei locuiri, 
care pare să se termine în marginea cuestei. Pentru urmărirea integrală a traseului şanţului, în porţiunile 

nesăpate, au început să se efectueze prospecţiuni de rezistivitate a solului, ale căror rezultate urmează să fie 
verificate prin sondaje; măsurătorile sunt efectuate de fizician Nicoleta Sorloaica, muzeograf la Muzeul de Istorie 
a Moldovei din laşi. 

148. TÂRGU SECUIESC - BISERICA ,,ADORMIREA MAICII DOMNULUI", jud. Covasna; 
Istrate Angel, profesor; Daniela Marcu, S.C. Home Trade SRL 

Cercetările arheologice la Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului" din Târgu Secuiesc, jud. 
Covasna, s-au desfăşurat în august 1998, ca parte componentă a programului de restaurare a monumentului. 
Au fost efectuate 7 secţiuni şi casete, conform planului general. Complexul format din Biserica ortodoxă şi 
Şcoala Veche este amplasat la periferia oraşului Târgu Secuiesc, pe un platou mlăştinos. Biserica este formată 
dintr-o navă alungită, în interiorul căreia se delimitează un pronaos îngust şi un altar închis în trei laturi; faţada 
de vest este articulată de un turn clopotniţă. Conform datelor istorice, biserica actuală, din zidărie de piatră şi 
cărămidă, a fost construită între 1783-1795, pe locul unei biserici de lemn edificată la începutul veacului al 
XVIII-iea de comunitatea ortodoxă. Clădirea şcolii a fost construită la începutul veacului al XIX-iea. 
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Cercetările arheologice au pus în evidenţă faptul că biserica este construită într-o singură etapă, iar în 
limitele acoperite de săpătură se poate afirma cu certitudine că nu există urme de locuire anterioară (biserică 
din lemn sau straturi de cultură); întreg materialul recoltat în apropierea bisericii aparţine secolelor XVIII-XIX. 

Şcoala este realizată de asemenea într-o singură etapă, dar suprapune parţial două nivele de locuire 
din secolele XVII-XVIII. Nivelul de secol XVII se rezumă la o locuinţă semi-adâncită, care a fost secţionată 
marginal; materialul recoltat se rezumă la fragmente de vase de uz comun şi cahle, precum şi resturi de chirpic. 
Nivelul de secol XVIII a fost surprins pe latura de est a şcolii, constând dintr-o construcţie din lemn (sau doar 
pe talpă din lemn) în care a funcţionat un atelier de prelucrat metale. 

149. TÂRGU TROTUŞ, jud. Bacău; Alexandru Artimon MJIB 
(Raport Final) 

Autorul se referă la cercetările arheologice întreprinse la Tg. Trotuş, în cadrul unor obiective importante 
din aşezarea medievală urbană şi anume, Biserica şi cimitirul din secolele XIV-XVII. 

Investigaţiile arheologice la aceste complexe s-au efectuat între anii 1981-1983; 1990-1994 şi 1997, 
prin trasarea mai multor secţiuni şi casete în vederea obţinerii unor importante date privind situaţia stratigrafică 
din interiorul şi exteriorul bisericii. S-au clarificat datele ce se referă la perioada de construire a bisericii, a 
refacerilor întreprinse la monument cât şi vremea când a fost distrus. 

De asemenea, s-au adus precizări importante privind evoluţia cimitirului medieval, a perimetrului lui şi 
perioada când el a fost abandonat. 

Din analiza datelor stratigrafice, a materialelor arheologice s-a constatat că şanţurile de fundaţie ale 
bisericii erau, la început, umplute cu bolovani de râu şi susţineau la suprafaţă o construcţie de lemn. Pe acest 
nivel de călcare a primilor constructori s-au descoperit fragmente ceramice datate în vremea voievodului 
Moldovei Petru I Muşat (1375-1391). 

Cercetările au mai relevat, că la mijlocul secolului al XV-iea, s-a produs un incendiu la acest monument. 
După refacerea bisericii şi funcţionarea ei într-o anumită perioadă de timp, se produce un incendiu ml!,lt 

mai puternic şi care distruge complet construcţia. Acest incendiu s-a produs la sfârşitul secolului al XV-iea. ln 
această vreme se întreprind refaceri ample la acest monument, surprinse peste tot, în cadrul cercetărilor 
arheologice. Se consolidează fundaţia bisericii, cu pietre de râu şi cu pământ galben. ln epoca lui Ştefan cel 
Mare, orăşenii de la Tg. Trotuş ridică biserica din zid (pietre de râu şi carieră) cu acoperiş din şindrilă. 

După această refacere, biserica ?. durat până în a doua jumătate a veacului al XVII-iea, când va fi 
abandonată şi dezafectată. 

Biserica descoperită la Tg. Trotuş face parte din tipul de construcţii dreptunghiulare, cu absida altarului 
aproape semicirculară. ln exterior biserica are o lungime de 17,80 m şi o lăţime de 6,80 m. 

Cu prilejul cercetărilor arheologice, s-a observat, că după construirea bisericii, în jurul ei a început să 
oo formozo un cimitir. 

În acest scop, pe baza investigaţiilor întreprinse, s-a reuşit să se delimiteze perimetrul cimitirului în 
zonele de nord, est, vest şi sud, fiind dezvelite un număr de 214 morminte (67 din secolul al XV-iea, 109 din 
secolul al XVI-iea şi 38 din secolul al XVII-iea), care aparţin comunităţii orăşeneşti de rit ortodox, încadrate 
cronologic în secolele XV-XVII. 

Descoperirea perimetrului necropolei în zonele de nord, sud, est şi vest, ne-a permis să constatăm că 
acest cimitir cuprindea o suprafaţă de cca 6622 m2. Din calculele întreprinse conform normelor ştiinţifice în 
vigoare, ar reieşi că necropola avea cca 1468 morminte. 

150. TIMIŞOARA - FREIDORF, jud. Tîmit ; Mircea Mare, Muzeul Banatului, Timişoara 

Aşezarea se află în marginea de sud-est a cartierului timişorean Freidorl, pe un teren care are în partea 
centrală un mic promontoriu. 

Suprafaţa care a fost locuită este de aproximativ 100 x 150 m, cu prizând două nivele arheologice: un 
nivel eneolitic (cultura Baden), suprapus de un nivel daco-roman (sec. III-IV). 

În anul 1997 a fost practicată o secţiune la marginea de est a aşezării, notată S 1/1997, cu dimensiunile 
de 11 x 1,50 m. Situaţia stratigrafică din secţiune relevă prezenţa, sub stratul arabil (0,25 m) doar a nivelului de 
locuire daco-romană (sec. III-IV), cu o grosime de cca 40-45 cm, după care urmează solul viu (lut). ln capătul 
de SE al secţiuni, la adăncimea de O?O m s-a descoperit conturul unei gropi cilindrice, cu diamentrul de 
0,80 x 0,90 m şi adâncimea de 0,20. ln interiorul ei s-au găsit câteva fragmente ceramice de sec. III-IV, de 
culoare cenuşie. 

Spre capătul opus, de NV, al secţiuni, între m. 1 şi 2,50, la adâncimea de 0,30 m, au apărut urmele unui 
complex arheologice sub forma unui brâu din lut ars, de formă semicirculară. Pentru a degaja întreg complexul 
a fost practicată paralel cu peretele de vest o casetă - C 1, cu dimensiunile de 2,50 x 2,20 m, păstrându-se un 
martor de 0,30 m. A fost degajat s;onturul unei instalaţii de foc, de formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite şi 
dimensiunile de 3,20 x 1,45 m. lnspre capătul de vest instalaţia dispunea de o podină din lut ars la intare 
(platformă de încărcare), continuată cu vatra propriu-zisă, ce coboară în până, de la 0,35 la O, 70 m (la bază). La 
demontarea peretelui martor a apărut, în interiorul acestuia, la adâncimea de 0,50 m, un perete median cu 
grosimea de 0,20-0,25 m, care împărţea vatra de foc în două încăperi, cea din spate fiind de mai mici 
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dimensiuni. Grosimea pereţilor exteriori ai cuptorului era cuprinsă între 0,30-0,40 m. Pe fundul şi pe marginile 
interioare ale acestei instalaţii de foc s-au găsit fragmente de chirpici cu urme de nuiele de la bolta prăbuşită a 
cuptorului. 

Materialul scos din umplutura cuptorului (format din pământ negru, afânat, cu pigmentaţie roşie şi 
cenuşă}, constă din numeroase fragmente ceramice de sec. III-IV, de culoare cenuşie şi roşcată şi câteva 
fragmente ceramice de sec. VII-VIII (cenuşii, cu pietricele în pastă şi negre - decorate cu val). Ca inventar, au 
apărut în prima cameră un fragment de lamă de cuţit din fier iar în cea de-a doua cameră în cenuşă şi un 
fragment - partea de la bază - a unei piese ceramice, de formă dreptunghiulară (paralelipipedică), cu laturile 
de cca. 3 cm, cu patru picioruşe la bază şi decor format din cerculeţe incizate pe corpul piesei. 

Instalaţiile de foc de acest tip şi piese ceramice identice cu cea descrisă mai sus au fost găsite pentru 
acest interval de timp în mediul sarmatic din câmpia Pannoniei. 

În campania din anul 1998 a fost practicată o secţiune - S 1/1998, la limita de nord a sitului arheologic, 
perpendiculară pe secţiunile anterioare (executate în campaniile din 1985-1997). S-a urmărit delimitarea 
marginii de nord a aşezării şi depistarea unor eventuale complexe arheologice. Dimensiunile secţiunii S/1998: 
15 X 1,50 m. 

Stratigrafic, în secţiune apar cele două nivele menţionate pentru acest sit, respectiv nivelul eneolitic şi 
cel daco-roman (sec. III-IV). Nivelul eneolitic este reprezentat prin fragmente ceramice specifice culturii Baden, 
prin nuclee şi lame de silex şi printr-o fusaiolă. 

Nivelul daco-roman a furnizat fragmente ceramice de culoare cenuşie şi cărămizie şi fragmente de 
râşniţă confecţionată din tuf vulcanic. Au fost depistate doar două complexe arheologice, în capătul de NE al 
secţiunii, anume două gropi de provizii dezafectate. 

Groapa G1' cu dimensiuni mici (diametru 0,40 m, adâncime 0,20 m}, a fost surprinsă în peretele de 
nord al secţiunii S/1998. Forma gropii era cilindrică şi nu conţinea material arheologic în umplutură. Pentru 
dezvelirea gropii G 2 a fost deschisă o casetă C/1998, în peretele de nord al S/1998, având dimensiunile de 
1,50 x 1 m. Groapa de provizii dezafectată G2 are o formă circulară, cu pereţii oblici în interior, în formă de 
clopot. Dimensiunile gropii G2 : diametru la gură - 0,80 m, diametru la bază: 0,90 m, adâncimea de la nivelul 
antic: 0,25 m. Materialul arheologic din umplutură constă din câteva fragmente ceramice cenuşii, datate în sec. III-IV. 

151. TODIREŞTI, jud. Suceava; Mugur Andronic, Muzeul Naţional al Bucovinei, Suceava 

În punctul „La Nuci" s-au desfăşurat săpături sistematice care au dus la dezvelirea a încă patru locuinţe 
şi a unei gropi menajere. Cu acestea, numărul locuinţelor identificate ajunge la 36, la ele adăugându-se şi un 
atelier meşteşugăresc şi unele gropi menajere. Dintre noile descoperiri, două locuinţe aparţin unui aspect tardiv 
Sântana de Mureş (sec. IV şi mai ales V), iar celelalte două secolului al Vl-lea. Locuinţele din nivelul mai timpuriu 
nu posedă instalaţii de foc. Notabilă este apariţia în pământul de umplutură al uneia dintre locuinţele de tip semi
bordei a unei bucăţi de zgură de fier, dovadă a obţinerii fierului în aşezare. 

Tot în premieră pentru aşezare, este lipsa instalaţiei de foc dintr-una din locuinţele de secol VI, în 
această situaţie, ea putând fi la origine o simplă dependinţă. 

S-a identificat şi o groapă menajeră de formă rectangulară (cca. 1, 15 cm x 1, 15 cm şi adâncime 
maximă de 60 cm), cu material ceramic şi osteologic din secolele IV-V. 

152. TRAIAN, corn. Săbăoani, jud. Neamţ; Domniţa Hordilă, Muzeul de Istorie Roman 

Campania arheologică din punctul „La Izvoare" şi-a propus, în limitele unor fonduri modeste, să pună 
în lumină. noi elemente privind satul medieval Berindeşti. 

ln acest scop, au fost trasate secţiunile: SXI cu dimensiunile de 19 m/3 m plasată în partea de sud a 
investigaţiilor anterioare şi SXII ce urmărea marginea pantei pe o lungime de 17 m de la capătul atelierului 
meşterului fierar, descoperit în campania anterioară, până în capătul secţiunii SX. Lăţimea secţiunii varia de la 
3,60 în capătul de vest la 2 m în capătul de est. Din punct de vedere stratigrafic, nu au intervenit noutăţi faţă 
de constatările campaniilor anterioare descoperindu-se materiale din perioada Hallstatt, sec. 11-111 şi secolele 
XIV-VXII. 

În SXI, în dreptul carourilor 3-5, a fost deschisă o casetă cu dimensiunile de 4,50 x 1,50 m pentru a 
dezveli integral locuinţa surprinsă în secţiune. Locuinţa L 14 de tip uşor adâncit faţă de nivelul feudal de călcare 
avea forma rectangulară cu dimensiunile de 3,50 x 3,25 m. Observaţiile din teren ne oferă puţine date 
referitoare la arhitectura construcţiei: urmele celor patru stâlpi de la colţuri şi urma unei tălpi interioare pe latura 
de sud. ln interior, locuinţa era prevăzută cu cuptor - păstrat parţial. Pe podeaua bine bătătorită, fără lutuială 
au fost descoperite fragmente de ceramică arsă la cenuşiu sau roşu, caracteristice sfârşitului sec. XIV şi 
începutului veacului următor, o monedă cu valoarea de jumătate de gros emisă de Alexandru cel Bun, o 
potcoavă:_ de la încălţări şi o unealtă - străpungător şi un fragment de tipar de bijuterie. 

ln SXII s-a cercetat o groapă menajeră G.6 în umplutura căreia s-au găsit fragmente ceramice şi o 
monedă datată în 1599. 

Importanţa descoperirilor privind satil medieval românesc impun continuarea cercetărilor în vatra veche 
a satului Berindeşti. 
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153. TREBUJENI-ORHEI „POTÂRCA", Rep. Moldova; Ion Niculiţă, Universitatea de Stat a 
Republicii Moldova, Chişinău 

Staţiunea fortificată Potârca este situată în apropierea satului Trebujeni-Orhei, pe un pinten de trerasă 
din piatră de calcar, dintre pârăul Furceni şi localitatea Trebujeni, dominând întreaga zonă. Promontoriul este 
înconjurat pe laturile de est-nord-est, nord şi vest-nord-est de pante abrupte, greu de excaladat, altitudinea 
maximă atingând 150 m. Pentru a o obţine o invulnerabilitate sporită, promontoriul a fost barat cu două linii 
defensive ce constau din valuri şi şanţuri adiacente. La o distanţă de 130-140 m faţă de marginea 
promontoriului, orientată spre nord, a fost trasată prima linie de apărare, ea are forma arcuită, întretăind 
promontoriul de la est spre vest pe o lungime de 216 m. Cea de-a doua linie defensivă, trasată la distanţe ce 
variază între 6m la 66 m faţă de prima, are forma unui arc, suprafaţa dintre valuri fiind circa 1,5 ha. Incinta 
propriu zisă, din spatele liniei de apărare din interior, cuprinde o suprafaţă de circa 3,5 ha. 

Graţie sprijinului financiar din partea Institutului Român de Tracologie şi susţinerii de către 

Universitatea de Stat din Moldova a fost posibilă continuarea investigaţiilor arheologice în anul 1998. Scopul 
investigaţiilor a fost definirea metodelor şi principiilor de construcţie a sistemului defensiv al cetăţii. Au fost 
trasate trei secţiuni nr. 5-7 (numerotarea fiind continuată din campaniile din anii 1996-1997), care însumează 
320 m2. 

Secţiunea nr. 5 a fost trasată perpendicular pe valul exterior la o distanţă de circa 175 m de panta de 
vest a promontoriului; include 16 carouri cu dimensiunile de 2 x 2 m, în suprafaţă de 64 m2. Orientarea secţiunii, 
pe latura estică este de 20° nord-vest. 

Secţiunea nr. 6 a fost trasată perpendicular pe ambele linii de fortificare a incintei cetăţii (valul exterior 
şi şanţul, spaţiul dintre ele, valul interior şi şanţul), la circa 170 m de panta vestică a promontoriului, şi însumează 
164 m2. Orientarea secţiunii pe latura mare este de 25° N-V. Latura nord-vestică a secţiunii se uneşte cu colţul 
sud-estic al secţiunii nr. 4, investigată în cadrul campaniei din 1997. 

Secţiunea nr. 7 a fost trasată în incinta cetăţii, la distanţa de 59 m de versanta valului intern, şi 47 m 
până la secţiunea nr. 6, cu scopul de a surprinde urmele de locuire din partea vestică a cetăţii. Secţiunea, cu 
suprafaţa de 92 m2, este orientată 15°nord-est, faţă de latura estică a secţiunii. 

Structura valurilor. Mantaua valurilor a fost surprinsă, la adâncimi care variază între 0,25 şi 0,45 m, 
printr-un strat gros de circa 0,30 m de cernoziom în amestec cu pietre, bucăţi de lut ars şi lemn carbonizat. La 
adâncimea de 0,45-0,60 , pietrele se concentrau în regiunea centrală a valurilor, urma un strat de moluză 
puternic arsă cu o lăţime de circa O, 75 m. Acest strat se extinde treptat până la 2,0 m. În partea nordică şi 
sudică a stratului de moluz, la 0,45-0,50 m adâncime, solul era format din cernoziom în amestec cu pietre şi 
moluz ars. La circa 1,0 m sub stratul de moluz ars, a apărut un strat cu grosimea de O, 10-0,20 m de moluz 
nears, urmat de un strat de cernoziom de circa 0,20-0 140 m şi un strat de moluL; yrusimec1 lui vc11 idLJ. îrHrt: 

0,25 şi 0,85 m. 
În stratul de cernoziom au fost identificate urme de bârne puternic arse, care aveau în secţiune forma 

ovală, diametrul mic variind, de la 0,80 la O, 10 m, iar diametrul mare, de la O, 1 O la 0,24 m. Petele se adâncesc 
până la circa 1,40 m de la nivelul actual de calcare. La adâncimea de circa 1,0-1, 10 m peretele de lemn 
carbonizat se concentrează în două linii bine definite de-a lungul marginilor de nord şi sud a petei de cernoziom. 
Petele au în secţiune o formă relativ circulară, cu diametrele variind între O, 1 O şi 0,24 m. În componenţa solului 
au fost depistate mai multe fragmente de lemn carbonizat. 

Şirul de bârne de pe latura sudică are la bază un strat de pietre, cu o lăţime de circa 0,40-0,60 m, 
descoperit la adâncimea de 1,45-1 ,55 m, ce forma temelia lui. 

O particularitate a valului interior este prezenţa unei lentile de lut ars, puternic bătătorită, în miezul lui 
la o adâncime de 0,75 m, având o grosime de 0,20-0,65 m. 

Şanţurile coboară dinspre val în formă de trepte, de circa 0,50-0,80 m lăţime şi adâncime. În partea 
exterioară, şanţul se ridică lent. Umplutura şanţului este constituită din cernoziom în amestec cu pietre, moluz, 
şi bucăţele mici de lemn carbonizat, care se concentrează în partea sa ·inferioară, aproape de stratul steril. 
Stratul steril este format din moluz şi pietre mărunţite. Cel mai adânc punct al şanţurilor, de la nivelul actual de 
călcare, este de 1,25 m. Lăţimea şanţurilor, în momentul construcţiei, era de circa 1 O m, iar adâncimea, de la 
nivelul antic de călcare, de circa 1,90-2, 1 O m. 

Descoperirile de materiale s-au concentrat în regiunea valurilor. Menţionăm: două cuţite de fier 
puternic oxidate, o formă de turnat ace; 1 O - vase întregibile, confecţionate cu mâna şi ornamentate cu 
proeminenţe aplatize şi şiruri de alveole; trei fusaiole, un fragment de creuzet, un mâner de amforă ştampilat, o 
toartă bifidă de amforă de Cos, două exemplare de picior de amforă din care, unul cu umbo şi un fragment de 
fund de ceaşcă ornamentată cu firnis negru. 

De asemenea, s-au descoperit fragmente confecţionate cu mâna şi la roată dintr-o pastă de lut 
grosieră, în amestec cu şamotă, având arderea incompletă şi neuniformă, culoarea variind de la gălbui deschis 
la negru. Din categoria ceramicii modelată cu mâna, se evidenţiază 7 fragment confecţionate dintr-o pastă fină 
de lut cu capetele de calcar având o ardere omogenă şi culoarea neagră-cenuşie. Acest tip a fost descoperit 
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doar în regiunea valului interior. După tehnica şi tehnlogia confecţionării, această ceramică poate fi atribuită 
orizontului cultural Poieneşti-Lukaşeka. 

Menţionăm, descoperirea în secţiunea nr. 7 a unei aglomerări de zgură, cu dimensiuni ce variază între 
25 x 15 x 10-1 O x 5 x 5 cm, alcătuită dintr-un număr impresionant de ceramică işi bucăţi de lut ars. 

În secţiunea nr. 5, în partea interioară a valului, a fost descoperită o grămăjioară de cereale carbonizate 
(posibil mei). 

Pe întreaga suprafaţă a secţiunilor au fost depistate un număr impresionat de pietre cu dimensiunile 
variind între 30 x 20 x 1 O şi 4 x 3 x 2, unele din ele purtând şi urme puternice de ardere. 

154. TRINCA, Rep. Moldova; Oleg Leviţki, IA Chişinău, Ruxandra Alaiba, IRT-filiala laşi; V. Bubulici, 
IA Chişinău 

Au fost continuate investigaţiile în aşezarea pluristratigrafică Trinca II Izvorul lui Luca". &-a dezvelit o 
suprafaţă de 600 m2 • Grosimea stratului de cultură variază, de la 0,50 până la 1,0-1,20 m. Materialul arheologic 
rezultat confirmă, încă o dată, succesiunea orizonturilor cultural-cronologice fixată în anul 1996: paleoliticul 
superior reprezentat de o colecţie impunătoare de unelte de silex; perioada de tranzaţie de la eneolitic la epoca 
bronzului-cultura Horodiştea-Gordineşti, documentată prin vestigiile unei locuinţe de suprafaţă, a unei gropi 
menajere, o mare cantitate de ceramică şi ustensile din diferite materiale (silex, os, lut ars); perioadele timpurie 
şi mijlocie a epocii bronzului reprezentate doar prin material ceramic; perioada târzie a epocii bronzului - prima 
epocă a fierului căreia îi sunt atribuite resturile unor locuinţe de suprafaţă, platforme din pietre de calcar, vetre 
deschise (una cu baza din pietre acoperită cu un strat de lut, a doua cu baza din lut ars cu grosimea de circa 
1 O cm), trei gropi menajere, ceramică şi ustensile de lut ars, silex, calcar, gresie, os şi bronz; vestigii sporadice 
din perioada medievală timpurie. Din straturile de săpătură şi din complexele investigate provine şi o 
considerabilă cantitate de oase de animale. 

Rezultatele săpăturilor din anul 1998 din aşezarea Trinca „Izvorul lui Luca" sunt de o importanţă 
deosebită, atât pentru cunoaşterea succesiunii şi culturii materiale a orizonturilor cultural cronologice 
evidenţiate, cât şi a situaţiei cultural istorice din zona de nord-vest a Moldovei. 

155. TURDA - POTAISSA, 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, Sânnicolau Mare 

Cercetările au vizat, în continuarea campaniilor 1993 şi 1995-1997, termele din castrul legiunii 
V. Macedonica, situate în praetentura dextra. 

În zona centrală a termelor s-a descoperit închiderea spre vest a spaţiului C (făcând parte, poate, din 
tepidarium), o absidă cu raza de 2,97 un (- decempeda), construită în tehnica opus mixtum şi prevăzută cu doi 
contraforţi. Spre vest, până la canalul deversor, şi spre nord, spre palestră, s-au descoperit latrine, cu paviment 
din cărămizi. S-au găsit două sculpturi în piatră (înfăţişând un leu, respectiv un delfin) prevăzute cu orificii pentru 
montarea unor conducte de apă. 

S-a încheiat cercetarea bazinului semicircular (frigidarium), construit din piatră şi cărămidă. Spre vest 
de acesta s-a descoperit un canal deversor, construit din cărămizi, aflat sub nivelul de călcare; alătruri s-a 
descoperit o conductă de aducţiune a apei, din teracotă, cu secţiunea pătrată. 

La clădirea comandamentului (principia) au continuat lucrările de consolidare şi conservare. 

156. TYRAS, Ucraina; Ioan C. Opriş, IRT; Victor Cojocaru, Institutul de Arheologie laşi 

Săpăturile arheologice de la Tyras din 1998 au reprezentat continuarea lucrărilor de cercetare 
efectuate din 1996 sub egida Institutului de Arheologie al ANŞ din Ucrania şi a Institutului Român de Tracologie, 
interesele ştiinţifice fiind strâns legate de proiectul de conservare-restaurare a vestigiilor antice, proiect elaborat 
pentru perioada 1996-2000. 

În 1998, investigaţiile s-au desfăşurat în partea nordică a sectorului central pe o suprafaţă de =-150 m2 , 

în partea nord-estică a aceluiaşi sector pe o suprafaţă de circa 100 m2 şi în incinta clădirii cu absidă, Nr. 546, 
pe o suprafaţă de 18 m2. 

ln sectorul nordic a continuat cercetarea stratului elenistic de la nivelul 17 ,35-17, 17, la care se 
ajunsese în anul precedent, la o adâncime de 0,8-1 m, făcându-se observaţii asupra sistemului de apărare, 
reprezentat aici de curtinele 231, 235, 395 şi asupra sistemului de locuinţe alipit acestora. Stratul cultural era 
deranjat, în cea mai mare parte, de interveţii ulterioare şi ca atare n-a permis o datare stratigrafică clară pe baza 
materialului descoperit, care aparţine, în cea mai mare parte , secolelor IV-li a. Chr. 

Predomină materialul amorfic, între care, distingem 211 ştampile de amforă, care, în funcţie de 
centrele de provenienţă, se distribuie astfel: Rodos - 5, Sinope - 34, Thasos - 17, Heraclea Pontica - 16, 
Chersones - 7, Cnidos - 5, Chios - 1, Akant -1, centre nedeterminate - 25. Merită atenţie şi fragmentele de 
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ceramică pictată,de ceramică cu firnis negru, fragmentele de teracote, cupele megariene, ceramica cenuşie, 
cea lucrată cu mâna, etc. 

Tot pentru acest sector amintim curtina 395, care, după, tehnică de prelucrare şi de construcţie a pietrii, 
poate fi atribuită perioadei clasice, atribuire pentru care ar pleda şi ceramica pictată şi, cea cu firnis negru 
descoperită în imediata vecinătate a curtinei care poate fi datată la sfârşitului sec. V - începutul sec. IV a.Chr. 
Acceptând o asemenea datare am putea vorbi de cel mai vechi zid de apărare cunoscut, până în prezent, la Tyras. 

În partea nord-estică a sectorului central a continuat dezvelirea curtinei Nr. 72 în perspectiva lucrărilor 
de conservare-restaurare. Acest zid de apărare fusese depistat încă de Paul Nicorescu şi cercetat ulterior, în 
anii '70, de S. D. Kryzickjşi I. B. Kleiman. 

În incinta clădirii cu absidă, Nr. 546, a fost trasată o secţiune de 12 x 1,50 m de-a lungul zidului estic 
(Nr. 550) al construcţiei, urmărindu-se depistarea nivelului podelii şi tehnica de construcţie a zidului din partea 
interioară. Importantă, ni se pare depistarea a două gropi în podeaua clădirii, constituind complexe închise şi 
conţinând ceramică cenuşie de tip Cerneahov-Sîntana de Mureş. Respectivele gropi, reprezintă intervenţii 
ulterioare, ce pot fi considerate drept un terminus ante quem, gândindu-se la perioada de funcţionare a clădirii 
cu absidă. De altfel, materialul recoltat, pe parcusul a trei ani de la descoperirea acesteia, poate fi datat aproape 
exclusiv cu secolele III-IV p.Chr. (material amforic, ţigle, opaiţe, fibule, ceramică cenuşie) şi nu ne oferă nici un 
indiciu pentru a putea identifica, de comun acord cu unii colegii ucraineni, clădirea absidală cu o biserică 
creştină slavă. 

157. URLUIENI, jud. Argefl; Ioana Bogdan Cătăniciu, IAIAC 

Cercetările din castellum B de la Urluieni, jud. Argeş se desfăşoară din 1983, cu fonduri din ce în ce 
mai scăzute, aşa încât problemele propuse spre a fi urmărite primesc răspuns după ani, în condiţiile în care ar 
fi normal să se rezolve într-una sau două campanii! 

Din cauza fondurilor avute la dispoziţie în 1997, nu am putut efectua cercetări la Urluieni, folosind suma 
integral în cercetările de la Tropaeum Traiani. 

În 1995, am început cercetarea zonei de la vest de principia, unde presupunem că se află praetorium, 
şi unde am emis ipoteza că pe curtină se afla un turn. Reamintesc pentru cei care nu au date despre situaţia de 
la Urluieni, de pe întreaga linie transalutană, că săpăturile sunt de o dificultate extremă, căci pământul este podzol 
de o culoare brun-roşcată motiv pentru care este deosebit de greu să identifici structurile care au fost demontate, 
gropile neputând fi delimitate prin culoare, ci prin consistenţă şi microstructură. Ca urmare, singura modalitate 
de a obţine rezultate este săpătura în suprafaţă. În 1995 am început S XXXI, o suprafaţă de 7 m lăţime şi 30 m 
lungime, dorind să o prelungim apoi pe toată distanţa dintre principia şi fossa de pe latura de vest; am săpat 
efectiv doar· .z:ona do vo.:il, lă.:iând .:iuprafaţa do lângă principid pentru o campanio viitoare; la 1 m voBI, o 

suprafaţă S XXXII de 7 x 7 m se află practic pe zona incintei. 
În 1995, am cercetat parţial doar 22 m spre vest, şi nefiind terminată cercetarea a trebuit să reastupăm 

parţial, pentru a nu se degrada din cauza intemperiilor şi a curiozităţii localnicilor; în 1996 am resăpat, până la 
nivelul cercetat anterior şi am adâncit pentru a atinge pământul virgin. S-a lucrat mai cu seamă cu spaclul, 
deoarece abundă resturi de cărămizi şi ţigle; materialul mărunt a fost deosebit de bogat în raport cu cel din alte 
sectoare cercetate. 

Am prezentat în rapoartele precedente rezultatele din zona construcţiei secţionate, după părerea 

noastră praetorium. 
În 1998 ne-am concentrat atenţia asupra secţiunii S XXXII aşa încât am terminat cercetarea unui 

bastion intermediar între colţ şi poarta de vest. Secţiunea S XXXII este la 1 m vest de S XXXI, faţă de care am 
păstrat un martor lat de 1 m. Suprafaţa de 7 x 7 m are şi pe direcţia est-vest un martor între metrul 3 şi 4, 
martor care ne-a oferit posibilitatea să avem un profil peste turnul intermediar descoperit între poarta de vest şi 
colţul de nord-vest. S-a descoperit doar negativul turnului şi stratul de pietriş menit să asigure zidului de 
cărămidă o fundaţie uscată. Pe axul est-vest fundaţia are dimensiuni variind între 3,50-3,80 m în funcţie de 
stratul de pietriş, din groapa de fundaţie, mai largă în adâncime, decât în partea superioară. Deoarece fundaţia 
pentru turn a fost săpată pe toată aria, socotim că nu a existat o încăpere interioară în turn, şi că ne aflăm în 
faţa unei platforme din zidărie; această presupunere este bazată pe comparaţia cu fundaţia turnurilor de porţi 
şi a celui de la colţul de nord-est, cercetaţi anterior şi unde nu s-a săpat decât fundaţia zidurilor, în interior 
pământul fiind „cruţat". 

Fundaţia zidului de incintă este lată de 2-2, 1 O m; s-au păstrat doar ici colo câteva cărămizi din prima 
asiză de peste pietriş. O monedă de la 1870 marchează probabil epoca în care s-au produs distrugerile parţiale 
ale zidului de cărămidă. 

Peste podzolul nederanjat de activitatea umană se află la -1 , 1 O m un strat de pietriş, care reprezintă 
nivelul de călcare al unui caste/fum anterior celui cu zid de cărămidă; cum am observat deja în campaniile 
trecute la acest nivel s-a săpat groapa de fundaţie a zidului de cărămidă, şi s-a aşezat primul rând de cărăm~zi 
peste un strat de pietriş ce atinge o grosime de 70-80 de centimetrii peste fundul gropii de fundaţie. ln 
suprafaţa deschisă s-a păstrat doar în frontul turnului pe o mică suprafaţă câteva cărămizi de dimensiuni 
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29 x 21 x 5,60 cm; ca de obicei şi aici nu toate cărămizile aşezate în fundaţie erau întregi, folosindu-se şi 

fragmente mai mari, mai cu seamă în partea interioară a zidului. 
Nivelul de călcare de la care s-a construit zidul se află la -0,60 m şi este marcat în vecinătatea zidului 

de un strat de mortar, gros de câţiva cm bine păstrat pe latura de sud şi vizibil în profilul vestic sub pământul 
din agger. Deci peste nivelul de călcare anterior s-a depus un strat de pământ brun roşcat de 35 cm grosime, 
aşa încât sub nivelul de călcare în fundaţia zidului erau aşezate cel puţin trei asize de cărămidă. 

Nivelul de călcare se va ridica cu cca 1 O cm pământ adus, de culoare mai galbenă, aşezat peste un 
strat de locuire cu urme de cărbune şi pământ ars; acest nivel este marcat în S XXXI de un strat mai bogat de 
arsură, în care am găsit şi mult material ceramic şi piese de metal. 

Cel de al doilea nivel de călcare al incintei de cărămidă este marcat de un strat de pietriş, chiar în faţa 
turnului; pe profilul de est al suprafeţei s-a constatat că la acest nivel s-a construit un agger a cărui lăţime 
depăşeşte lăţimea turnului cu cca 1 m, la interior. Ultimul nivel de călcare este la -0,35 m, cu puţin sub stratul 
arabil şi peste el s-au aşezat resturi de cărămidă şi mortar din faza în care a început dărâmarea incintei (nu se 
poate exclude total că aceste resturi reprezintă urmele unei refaceri care să fi fost efectuată în ultin;ia fază de 
existenţă a acestui castellum. 

Faza iniţială de existenţă a unui castellum de pământ ar putea să fi avut o structură de glii, căci am 
observat pământ negru (pământ vegetal), în care sunt urme de pământ ars; probabil acest strat provine de la 
nivelarea fazei de lemn şi pământ. Această ipoteză trebuie controlată cu atenţie şi în alte sectoare. 

Materialul ceramic şi descoperirile de metal nu sunt încă prelucrate, marea lor parte aşteptând încă să 
fie curăţite în laborator. 

158. VADU SĂPAT - VALEA BUDUREASCA, jud. Prahova; Bogdan Ciuperca, MJ Prahova 

S-au inteprins cercetări arheologice în zona arheositului Budureasca 7 - ,,La Hula". Datorită mijloacelor 
financiare limitate (insuficiente) şi a timpului nefavorabil (numeroase ploi) cercetările au avut caracterul unui 
sondaj stratigrafic, realizat în partea de sud a platoului pe care este arheositul Budureasca 7. 

Acest platou este tăiat de la N-S de drumul de acces pe Valea Budureasca, de aceea aceasta zonă 
este supusă unui proces sigur de degradare. Cercetările din acest an au avut ca punct de plecare rămăşiţele 
unei vetre, alcătuite din bolnavi de râu cu urme clare de arsură ce se profilau în taluzul vestic al drumului de 
acces. În dorinţa de a surprinde limita vestică a locuinţei (bordeiului), parţial distruse de drum a fost deschisă 
secţiunea S 1 /98, orientată Vest-Est (perpendiculară pe drum, cu o lungime de 1 O m şi lată de 1,50 m. 

Pe profilul nordic al lui S 1 /98, în carourile 1 şi 2, s-a observat o groapă ce a fost surprinsă foarte puţin 
în această secţiune, fiind necesară deschiderea unei casete C1/98, cu lungimea de 3 m şi o lăţime de 2 m, la 
nord de S 1 /98. 

În caseta C 1 /98 s-a descoperit o groapă menajeră din care s-au recoltat numeroase fragmente 
ceramice lucrate cu mâna dintr-o pastă grosieră, decorate cu brâu alveolar, butoni şi linii incizante, precum şi 
o seceră de fier. Pe baza analogiilor, materialul ceramic se dateză în secolele V-III a.Chr. 

159. VAŢA DE JOS - PEŞTERA PRIHODIŞTE, jud. Hunedoara; Cătălin Rişcuţa, Romeo 
Pavel, MCDR, şi studenţi ai Universităţii „Valachia" Târgovişte. 

Săpăturile efectuate în Peştera Prihodişte au avut drept scop precizarea situaţiei stratigrafice existente. 
A fost practicat un sondaj de 2 x 1 m. Datorită grosimii sedimentului, în campania din 1998, nu s-a 

putut atinge patul peşterii, săpătura adâncindu-se până la 2,50 m. Stratigrafic, urme de locuire au fost surprinse 
până la 1,50 m. 

Au fost descoperite nivele de locuire aparţinând epocii neolitice şi perioadei de tranziţie spre epoca 
bronzului. Materialele arheologice neolitice, puţine la număr, nu permit o încadrare culturală mai strictă, dar 
ceramica aparţinând perioadei de tranziţie poate fi atribuită, în stadiul actual al cercetărilor, fazei finale a culturii 
Coţofeni, având analogii cu materialele arheologice din peştera de la Româneşti, Nadru - ,,Peştera Spurcată", 

Clit - ,,Gureţul Negrilor", ca şi în descoperirile de tip Livezile din bronzul timpuriu. 

160. VĂRĂDIA - 11Pustă• fi 11Dealul Chilii•, jud. Car&fl-Severin; Ovidiu Bozu, Muzeul Banatului 
Montan, Reşiţa 

Au fost reluate săpăturile arheologice sistematice de pe raza comunei Vărădia, în punctele „Pustă" şi 
pe platoul dealului „Chilii". 

În locul numit 11Pustă•, situat la intrarea în localitatea Vărădia, pe malul stâng al râului Caraş, unde se 
află amplasat castrul roman de piatră, au fost executate în această campanie, două secţiuni dispuse 
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perpendicular pe latura de vest a castrului: secţiunea, S/IX cu dimensiunile de 30 x 2 x 1, 70-2,40 m şi 

secţiunea S/X cu dimensiunile de 26 x 2 x 1,60 m. 
Ambele secţiuni la fel ca şi cele executate în 1997 (S/I-SNI li) au surprins elementele de fortificaţie ale 

castrului de piatră de pe această latură (şanţ, val, ziduri duble de incintă). 
Valul măsoară 3,50 m lăţime, în care a fost implantat primul zid de incintă lat de 1,90 m, dublat de al 

doilea zid de incintă situat la 6 m de primul, cu lăţimea de 1,20 m. 
Şanţul de apărare se adânceşte până la 2,30-2,40 m de la nivelul actual al solului şi are o deschidere 

de 3,50 m. Din umplutura şanţului de apărare, a fost scoasă o cantitate apreciabilă de piatră fasonată 

aparţinând elevaţiei zidului de incintă, unele dintre acestea având dimensiunile de 0,80 x 0,50 x 0,30 m. 
De pe întreaga suprafaţă a secţiunii a rezultat un material arheologic relativ bogat constând, îndeosebi, 

din fragmente ceramice, provenite de la diferite tipuri de vase de factură provincial romană, piese de fier 
(piroane, cuie, scoabe), piciorul unei fibule norico-panonice, o râşniţă precum şi două monede de bronz: un as 
din timpul împăratului Filip Arabut (246-247) şi o monedă hostiliană (Valens Nessius Ouintus) datată 249-251. 

Cercetările arheologice din punctul „Pustă" ca şi cele din anul precedent, sunt deosebit de 
semnificative atât din punct de vedere cronologic cât şi istoric, deoarece au pus în evidenţă, pe de o parte, că 
întreg castru de piatră dispune de ziduri duble de incintă ca şi cele de la Drajna de Sus, Breţcu şi Hoghiz şi, în 
mod deosebit, că nu a fost sesizată o fază anterioară de pământ a castrului în discuţie. 

Pe nDealul Chilii" săpăturile arheologice au fost proiectate şi executate în zona în care cercetările 
arheologice din campania anului 1997 au surprins o construcţie romană având elementele de elevaţie din lemn. 
Această construcţie se află situată la 30 m de incinta vestică a castrului de pământ şi la aceeaşi distanţă de 
marginea abruptă a terasei dealului dinspre Ogaşul cu piatră, pe axul bisericii ortodoxe din Vărădia. 

Cercetările din acest an, prin secţiunile practicate S/XXIV şi S/XXV, cu dimensiunile de 25 x 2 x 0,80 m 
au pus în evidenţă faptul, că întreaga construcţie romană a fost amplasată cu axul lung pe direcţia est-vest, 
perpendicular pe castru de pământ. 

Măsoară până în prezent 12 m pe latura îngustă şi 8 m pe latura lungă, încă necercetată complet. 
Infrastructura construcţiei a fost săpată în roca vie din calcar a dealului, în şanţurile cărora se păstrează urmele 
tălpicilor din lemn, întreaga construcţie având pereţi din lemn şi acoperiş acoperit cu ţiglă. A fost distrusă violent 
în urma unui incendiu. În urma săpăturilor întreprinse a rezultat un bogat material arheologic, îndeosebi 
ceramică de factură romană, dar şi partea superioară a unei oale-borcan de factură dacică, precum şi 

numeroase piese din bronz: aplici, nasturi, 3ce de păr şi două monede de la Traian. 

161. VETERANU, corn. Peftera, jud. Constanţa; Costin Băjenaru, Cătălin Dobrinescu, MINAC 

De:scopetin::<1 Înlci111plc11udl"t: d UllUÎ dpt:ducl ÎII p, Îlllcll/dl d dllUlui 1998 m:-d dt:ltm llÎlldl :,a t:ft:CIUdl11 duua 

scurte campanii de cercetări arheologice pe teritoriul comunei Peştera. Acestea s-au desfăşurat între 
29 iunie - 4 iulie şi 21 - 26 septembrie 1998. 

Apeductul a apărut într-o zonă situată la aproximativ 800 m Nord de vatra satului Veteranu şi la circa 
2,5 km Sud de satul Peştera, la baza unui deal pe care se află o livadă de meri. Cercetarea noastră a constat 
în efectuarea unor sondaje pentru a prinde cât mai mult din traseul apeductului. Am reuşit să înregistrăm un 
tronson de aproximativ 250 m. 

Apeductul este construit din tubuli ceramici asamblaţi cu var hidraulic. Conducta este învelită cu un 
strat de nisip, iar unele părţi are ca bază un pat de mortar din V?r amestecat cu nisip. Tubuli se înscriu în 
categoria celor de dimensiuni mici (D. ext. = 14,50 cm; D. int. = 11,50 cm; L. = 29,30 cm). 

Orientarea apeductului este Sud-Nord, aceeaşi fiind şi direcţia de scurgere a apei (adică dinspre 
Veteranu, aflat la sud, către Peştera, la nord), prin respectarea curbelor de nivel. Pentru a rezolva trecerea de 
la o pantă la alta, în valea dintre două dealuri (~ealul livezii şi dealul pe care se află „magazia lui Şteflea") 
apeductul face o curbură destul de accentuată. ln zona maximă de curbură s-a realizat un cot prin îmbinarea 
unor tubuli întregi cu segmente mai mici de tubuli. 

Într-un sondaj efectuat înspre Veteranu am descoperit un bazin de distribuţie lucrat dintr-un bloc masiv 
de calcar (dimensiuni: 0,67 x 0,46 x 0,34). Are trei orificii pentru racordarea cu tubuli, două în sensul curgerii 
şi unul pentru o ramificaţie locală (foarte scurtă însă). Nu excludem nici funcţia de gură de control pentru acest 
bazin. 

Datele tehnice ne permit să datăm construirea acestui apeduct în epoca romană, cel mai probabil în 
sec. 11-111. Unele indicii ne fac să presupunem că a funcţionat până în perioada modernă. 

Rămâne ca cercetări viitoare să identifice caput aquae şi punctul terminus. Deocamdată, configuraţia 
terenului ne determină să presupunem că apa era captată undeva în vatra satului Veteranu, poate chiar din 
punctul numit de localnici „Şapte Fântâni". Pentru prezenţa romană în zonă stau mărturie câteva monede găsite 
în Veteranu de un localnic (între care un denar de la Vespasian şi emisiuni din vremea lui Maximinus Oaza, 
Constantinus al II-iea şi Iustin al II-iea. Aşezarea rurală (sau vil/a rustica?) alimentată de acest apeduct s-ar 
putea afla în zona localităţii Peştera, unde o periegheză mai veche a identificat urme de locuire romane şi 
feudale timpurii. 

128 

https://biblioteca-digitala.ro



162. VIŞTEA- HALTA NĂDĂŞELU, km 16 + OOO {DN F1), jud. Cluj; Coriolan Oprean, Sorin 
Cociş, IAIA, Monica Bodea, MNIT 

În perspectiva lucrărilor de reabilitare a drumului naţional F 1 , pentru descărcarea de sarcina 
arheologică a zonelor ce vor fi afectate, un colectiv de cercetare compus din specialişti ai MNIT şi ai IAIA au 
efectuat cercetări de salvare, în dreptul km 16 + OOO în stânga drumului, între profilele nr. 14 72-14 76 din 
proiectul pus la dispoziţie de Ministerul Transporturilor, Administraţia Naţională a Drumurilor. 

Punctul unde s-au concentrat cercetările este o terasă din dreapta Nadăşului aşezată spre nord-nord
est de satul Viştea, numită de localnici „Palota" sau „Păluta". 

Încă de la începutu secolului acest punct era cunoscut prin descoperiri întâmplătoare de materiale 
arheologice provenind din mai multe perioade: neolitic, epoca bronzului, prima epocă a fierului şi, mai ales, 
epoca romană. Din spusele locuitorilor, clădirile romane cu ziduri de piatră erau vizibile la suprafaţa solului. 
Astăzi, în urma utilizării terenului pentru agricultură ruinele au dispărut de la suprafaţa solului. Importanţa 
arheologică a punctului a determinat înscrierea sa în Repertoriul arheologic al judeţului Cluj. 

După 1989, în preajma aplicării Legii Fondului Funciar, această terasă cu peste 2 ha suprafaţă, a fost 
inclusă în lista terenurilor cu valoare de patrimoniu istoric, protejate, fiind interzise viitorilor proprietari 
construcţiile şi arăturile. Cu toate acestea, propietarii continuă să are terenul, distrugerea vestigilor continuând. 

Primele cercetări arheologice efectuate pe terasa „Palota" au avut loc în 1991 şi au constat tot din 
săpături de salvare. Ele au fost prilejuite de lucrările de modernizare a DN F 1 şi construirea pasajului peste 
calea ferată din dreptul Haltei Nădăşelu. Cu acea ocazie, o parte din nord-estul terasei a fost afectată, fiind 
atinsă zona periferică a aşezăriilor preistorice şi romană. 

Noul colectiv îşi propune să continue aceste cercetări în anii viitori, acordându-le caracter de săpături 
sistematice. 

Principala sarcină din acest moment a reprezentat-o prospectarea zonei din marginea stângă a 
drumului. În imediata apropriere, la circa 8 m de axul şoselei, a fost identificat un canal cu pereţi de piatră şi un 
zid de piatră masiv, lat de 1, 1 O m, ambele din epoca romană, dispune uşor oblic faţă de drum. Pentru a putea 
elucida importanţa şi rolul acestui zid puternic am prelungit secţiunea spre interiorul terasei cu încă 24 cm. 
Rezultatele au fost spectaculoase. 

A fost identificată o clădire cu ziduri de piatră, o cameră fiind parţial surprinsă în secţiune, şi apoi două 
ziduri cu aceeaşi orientare. 

Este vorba, foarte probabil, despre o clădire mare, cu numeroase încăperi şi cu mai multe corpuri, ce 
aparţinea unei villa, o exploatare agricolă şi un centru meşteşugăresc situat pe drumul roman cel mai important 
din Dacia, drumul imperial, ultimul tronson, Napoca-Porolissum. Drumul roman venea pe valea Nadăşului, în 
apropierea şoselei actuale, schimbându-şi direcţia abia în dreptul satului Şardu, pe care îl tranversează, 
îndreptându-se spre Porolissum (Moigrad). 

Amploarea locuirii din jurul acestei villa, eventual chiar o mică aşezare, nu poate fi estimată în stadiul 
actual al cercetărilor. 

După datele obţinute în săpăturile din această toamnă, clădirea romană a avut cel puţin două etape de 
locuire, fără a se putea deocamdată face precizări cronologice de fineţe. 

Materialul arheologic este numeros, constând mai ales dintr-o ceramică variată, fără a lipsi şi vasele de 
calitate superioară, o fibulă de fier, databilă în prima jumătate a secolului li. p. Chr., piroane de fier, vârfuri de 
săgeată din fier şi o unealtă agricolă, un otic de fier. Prin perspectiva acestui material, destinaţia încăperile 
secţionate ar putea fi de spaţii de depozitare şi de zone de activitate meşteşugărească. Camera principală, 
cercetată parţial, a fost cu siguranţă locuită. Câteva fragmente de tegulae mammatae ne sugerează că, undeva 
în apropiere, există şi o instalaţie de încălzire (hypocaustum). Nu este clară destinaţia canalului din apropierea 
drumului şi nici dacă între drum şi secţiunea noastră ne aflăm într-un interior de clădire, sau în exterior. Existenţa 
drumului de care, singurul drum de acces, al proprietarilor spre tarlalele cu porumb a făcut imposibilă, 

deocamdată, cercetarea acestei zone interesante. 
Din punct de vedere tehnic, clădirile romane au fost realizate din piatră locală de calcar, de dimensiuni 

medii, tăiată mai ales sub formă de lespezi. Temeliile coboară 0,40-0,50 m, şi sunt din aceeaşi piatră prinsă cu 
pământ. Elevaţia avea şi porţiuni din cărămidă, deşi puţine fragmente au fost găsite, majoritatea fiind adunate 
după arăturile repetate, dar şi din lemn, dovadă numeroasele piroane. Acoperişul era din ţiglă. Nu au fost 
identificate podele amenajate, fiind probabil distruse de arături. 

Sub nivelul temeliei clădirilor romane se află o mare şi importantă aşezare preistorică, de la sfârşitul 
bronzului şi de la începutul epocii fierului. 

În secţiune am surprins două gropi umplute cu material ceramic foarte bogat şi semnificativ, între care 
un altar portativ fragmentar. De asemenea, a fost identificat conturul parţial al mai multor locuinţe. Prezenţa 
cărbunelui şi a chirpicului ars face plauzibilă existenţa unor locuinţe de suprafaţă, cu structură de lemn şi pereţi 
de chirpici. Foarte importante sunt şi două ace de bronz şi numeroase unelte şi arme de piatră, ce erau încă în 
uz. Bogăţia de material şi densitatea complexelor arheologice arată că avem de-a face cu o aşezare preistorică 
importantă şi că săpătura a atins nucleul acesteia. 

Toate acestea demonstrează, pe de o parte, importanţa istorică a punctului investigat şi, pe de altă 
parte, necesitatea continuării în viitor a cercetărilor. 
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163. VITĂNEŞTI, corn. Purani, .,Măgurice",jud. Teleorman; Radian-Romus Andreescu, MNIR, Ion 
Pătraşcu, Mirea Pavel, Pompilia Zaharia, Muzeul Judeţean Teleorman, studenţi de Ta Universităţiile din Bucureşti 
şi Carditf 

Principalele obiective ale acestei campanii au fost: - continuarea lucrărilor în suprafeţele de control 
stratigrafic A-G; - continuarea descopertării primului nivel de locuire, Gumelniţa B 1, în sectorul SX. -
reconstituirea mediului natural şi a relaţiilor dintre acesta şi aşezarea de tip teii. 

Primul obiectiv a avut în vedere cercetarea zonei • C 1-3/G 1-3, în care au fost descoperite resturile 
locuinţei L5/97. Resturile acesteia constau din obişnuinţele aglomerări de chirpic ars, (cu multe vegetale în 
compoziţie) şi fragmente ceramice, mase de chirpic nears, relativ dure, de culoare cenuşie-albicioasă şi altele 
dintr-un lut galben cu textura foarte fină. Pentru o mai bună înţelegere a situaţiei s-a început o secţiune de 
control stratigrafic pe linia • E2, F3. S-a constatat existenţa a două structuri relativ distincte: una rezidă într-o 
masă de lut galben care suprapune un nivel de arsură, sub care se află o succesiune de podele, mai mult sau 
mai puţin deranjate. Alături, o masă de chirpic nears de culoare-albicioasă, compactă, suprapusă pe alocuri de 
aglomerări de chirpic ars şi fragmente ceramice. Legătura dintre aceste două zone urmează a fi cercetată în 
campaniile următoare pentru a vedea dacă este vorba despre o singură locuinţă sau două suprapuse. Traseul 
şanţului de control stratigrafic a intersectat o tranşee-şanţ (altmiteri neobservabilă în grund) orientată nord-sud, 
care taie cumva masa de chirpic nears. Lungă de aproximativ 5 m, lată de O, 70 m, se adânceşte spre capătul 
de nord (terminat într-o groapă) până la 0,45 m. Umplutura acesteia a constat în pământ de culoare cenuşie
închisă pigmentat cu cărbune precum şi într-o mare cantitate de ceramică, fragmentară, multă lucrată dintr-o 
pastă fină, de culoare neagră (uneori lustruită sau pictată cu grafit). 

Un alt element al locuinţei în această campanie a fost a fost vatra din • • E3, F3, plasată cumva în colţul 
estic al locuinţei. Având o formă relativ pătrată, cu latura de circa 1,50 m, ea este puternic deteriorată de gropi 
şi ganguri de animale. A fost surprinsă gardina formată din patru lutuieli succesive (de 14, 4, 5, respectiv 2 cm) 
din lut nears. Înălţimea păstrată era de 0,40 cm (fără plăcuţele de vatră, o parte din ele fiin găsite împrăştiate 
în jur). Colţurile par a fi fost uşor rotunjite, iar umplutura era compusă dintr-un amestec compact, dur, de lut de 
culoare cenuşie-albicioasă cu lut cenuşiu-închis, nears. În exteriorul laturii dinspre vest pământul este puternic 
pigmentat cu cărbune (probabil gura vetrei). Vatra avea şi două elemente intresante constând în două alveolări 
circulare (diamentrul circa 0,20 m) în care se găsea chirpic nears, relativ compact, iar pe margini aveau urme 
de arsură. Se găseau plasate cumva simetric, înspre colţurile de est şi de vest (acesta din urmă aproape în 
întregime distrus). Semnificaţia lor este neclară, poate un fel de coloane sau stâlpi (?), în acest caz vatra având 
o construcţie şi o funcţionalitate mai deosebită (nu ne gândim neapărat la o funcţionalitatea cultică). În jurul 
acestei locuinţe situaţie este mai puţin complexă, materialul fiind relativ puţin, cu excepţia careurilor din 
marginea aşezării unde este mai numeros şi variat. 

Al doilea ob1ect1v l-a constituit continuarea decopertam nivelului Gumelniţa 1:31, in acest scop 
deschizându-se noi suprafeţe în sectorul SX. În suprafaţa M6-1 O/R6-1 O s-a ajuns pe nivelul de locuire (aflat la 
aproape - 1 m), fapt dovedit de apariţia pământului de culoare cenuşie-albicioasă ~i a celui pigmentat cu chirpic 
ars. Lucrările au fost extinse şi în suprafeţele învecinate S6-1 O/T6-1 O şi L6-1 O. ln aceasta din urmă a apărut 
o masă de chirpic ars cu fragmente ceramice ce aparţine probabil unei locuinţe. 

În privinţa inventarului, alături de o mare cantitate de ceramică, remarcăm numărul şi diversitatea 
uneltelor din corn de cerb. 

* * 
* 

Prospecţiuni geofizice. Mike Hamilton, Universitatea din Cardiff, UK, Nicoleta Sorloaica, Complexul 
Muzeal „Moldova" laşi. Măsurătorile magnetometrice au fost făcute în jurul aşezării pentu identificarea unor 
eventuale (locuinţe, vetre, cuptoare), care ar fi fost amplasate în afara spaţiului locuit. 

* * 
* 

Studiul micromorfologic fi sedimentologic. Haike Neumann, Universitatea din Reading, UK, Constantin 
Haită, MNIR - CNCP 

Studiul micromorfologic iniţiat pe acest teii a fost axat în special asupra strucrurilor antropice. În acest 
scop, au fost prelevate 8 eşantioane micromorfologice din succesini de podele şi nivele ocupaţionale situate în 
interiorul locuinţelor şi din unităţile de construcţie, amenajare şi utilizare ale unor vetre. Studiul sedimentologic 
elaborat pe teii-ul Vităneşti a avut ca principale obiective identificarea structurilor situate în exteriorul sitului şi 
analiza relaţiilor dintre locuirea din această aşezare şi mediul natural. În acest scop, au fot realizate o serie de 
sondaje cu ajutorul unei carotiere manuale. Aceste sondaje au fost amplasate atât în marginea teii-ului, cât şi 
în zona mlăştinoasă din jurul acestuia, fiind localizate pe patru profile orientate pe direcţiile: est, vest, nord şi 
sud. Stratigrafia şi incluziunile de material arheologic au fost înregistrate pe formularele tip ale sondajelor, iar 
din fiecare tip de depozit au fost prelevate probate punctale, pentru analize de laborator. 
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Aşa cum s-a observat cu ajutorul acestor sondaje, materialul cultural din marginea aşezării depozite 
naturale de mlaştină, ceea ce sugerează faptul că locuirea din această aşezare a fost înconjurată de un teren 
mlăştinos, cel puţin o perioadă de timp. Până în prezent nu este evident dacă această situaţie corespunde. 
întregii periodei de locuire sau numai părţii ei superioare. 

164. ZAU DE CÂMPIE, jud. Mure,; Valeriu Lazăr, Institutul de Cercetări Socio-Umane 
„Gheorghe Şincai" - Târgu Mureş 

În continuarea săpăturilor din anii precedenţi (1977-1986), în campania din august 1998 am efectuat 
un sondaj pentru verificarea stratigrafiei orizontale a aşezărilor Turdaş, situate pe terasa mijlocie a Pârâului de 
Câmpie (Tău), investigate înainte sistematic (Fig. I). (,,La grădiniţă", ,,La bufet", ,,Casa Cocoară"). 

Sondajul a fost deschis la cca 15 m V de aşezarea „La bufet" (fig. 1/18), paralel cu aceasta, în spatele 
„Dispensarului medical uman", în marginea terasei mijlocii, şi a avut dimensiunile de 1 Om x 1,5 m, iar orientarea 
E-V. Dimensiunea mică a suprafeţei sondate a fost determinată de spaţiul liber restrâns: clădirea dispensarului 
la 3 m şi lanul de porumb la 2 m. 

Stratigrafic s-a constatat, în sondaj, că aşezarea are ca depuneri geologice: un strat vegetal (0-0,30 m), 
urmat de altul cenuşiu-negru, granulos (0,30-0,90 m), care suprapune un strat cenuşiu (0,90-1,50 m). Sub 
acesta a apărut un strat de gresie şi marnă verzuie, umedă, care pătrundea, în N-E secţiunii, până la -1,63 m, 
stratul suprapunând o pânză freatică (izvor de apă). 

Cele două straturi (cenuşiu-negru, cenuşiu) au conţinut vestigii arheologice. În stratul cenuşiu-negru a 
fost descoperit, în partea nord-vestică, la -0,65 m, un mormânt de inhumaţie, izolat, aparţinând unui adult. El 
avea orientarea V-E. 

Inventarul mormântului era constituit din trei vase (Fig. li), toate dispuse în semicerc, lângă capul 
decedatului. Alte obiecte de inventar nu au fost găsite. 

În zona mormântului, în nord-vestul pantei terasei au apărut în peretele secţiunii, între -1,40-1,57, 
numeroase oase mari de bovidee, aşezate deasupra unei platforme de arsură şi chirpic a unei locuinţe 

secţionate, vestigii asociate cu fragmente ceramice Turdaş. 
Cele trei vase ale mormântului, toate de mici dimensiuni, au pereţii relativ groşi, parţial lustruiţi, friabili, 

culoarea cenuşie-neagră, cu nuanţe cărămizii, ardere incompletă. Miezul pereţilor este constituit din lut nisipos, 
cuarţ alb şi mică. 

Tipologic, vasele ar putea aparţine unor amfore (11/1) şi castroane (11/2, 3). Ele sunt din bronzul timpuriu 
(cultura Braşov - Schneckenberg, Faza A?). 

Ceramica Turdaş are decorul incizat şi pictat, ea putând fi încadrată în grupul lclod, aşa cum a fost şi 
cea descoperită în aşezările limitrofe. 

165. ZOL TAN, corn. Ghidfalău, jud. Covasna; Valeriu şi Galina Cavruc, Muzeul Carpaţilor 
Răsăriteni, Sfântu Gheorghe 

În 1997-1998 s-au continuat cercertările arheologice în aşezarea din epoca bronzului Zoltan. În 
această perioadă s-a lucrat în secţiunea B, deschisă în 1996. Prin extinderea săpăturilor suprafaţa secţiunii a 
ajuns la 874 mp. 

Au fost descoperite urme de locuire din: eneolitic - cultura Ariuşd-Cucuteni (fragmente ceramice 
izolate) din perioada de tranziţie la epoca bronzului (fragmente ceramice răzleţe cu scoică pisată în pastă), din 
faza finală a epocii bronzului timpuriu - grupul Iernut, din bronz mijlociu cu elemente Costişa (majoritatea), 
Wietenberg, Monteoru şi Tei (?), bronz târziu - cultura Noua; sec XVIII (fragmente ceramice sporadice). 

Grupului Iernut îi aparţine un complex al cărui caracter în stadiul actual al cercetărilor, nu poate fi 
definit. El constă dintr-o groapă, cu pereţii în pantă, de dimensiuni neobişnuit de mari (cel puţin 26 x 9 m, 
adâncimea maxină 2 m) săpată într-un sol nisipos, orientată N-S (în direcţia pantei), înconjurată în jumătatea sa 
de nord de urme de la o construcţie de piatră. În imediată apropriere de groapă, la nord de ea, au fost surprinse 
2 şiruri de gropiţe de pari dispuse perpendicular unul faţă de celelalt. De-a lungul laturei de est a gropii au fost 
descoperite şi câteva gropi de stâlp. 

Materialul arheologic bogat descoperit în acest complex, prin cantitatea şi varietatea sa, depăşeşte 
toate descoperirile aparţinând acestui grup cultural din Transilvania: unelte de silex, os şi lut ars, precum şi 
peste 5.000 de fragmente ceramice. 

În stratul de cultură a fost descoperit un fragment ceramic de tip Glina ornamentat sub buza cu aşa 
numitele găuri-butoi. Nu se poate aprecia deocamdată dacă acest element reprezintă dovada unei datări mai 
timpurii ale aspectului Iernut de la Zoltan sau dacă el atestă o locuire mai veche încă nesurprinsă. 

Materialele din bronzul mijlociu provin, în marea lor majoritatea, dintr-o depunere care suprapune 
direct unplutura complexului din bronzul timpuriu şi este direct suprapusă de o „vatră" (3 x 4 m) amenajată de 
purtătorii culturii Noua. În secţiune depunerea are forma unei lentile uniconvexe îndreptată cu vârful jos. 
Grosimea maximă a depunerii nu depăşeşte 0,4 m. 
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Datorită focului puternic practicat pe „vatra" culturii Noua materialul ceramic aflat în depunere prezintă 
urme de ardere secundară; de mai multe ori s-a reuşit lipirea fragmentelor ceramice de culoarea galbenă (se 
pare culoarea iniţială) cu cele de culoarea neagră. Acestei depuneri îi aparţin mai multe fragmente de vase
cuptoare, numeroase fragmente ceramice grosiere ornamentate cu brâu în relief, precum şi ceramica fină şi 
semifină bogat ornamentată prin caneluri, incizii, împunsături succesive, deseori încrustată cu pastă albă. 
Printre motivele ornamentale caracteristice întâlnite mai ales pe ceramică fină remarcăm canelurile oblice sau 
verticale „brăduţul" adeseori asociate cu benzile formate din două linii paralele între care se află un şir de 
puncte, triunghiuri sau romburi haşurate, toate găsind analogii în culturile Costişa, mai puţin Wietenberg, 
Monteoru şi Tei. Din acelaşi context stratigrafic provin şi două fragmente ceramice fine negre lustruite, 
ornamentate cu motive solare prin alveole circulare înconjurate de împunsături. Acest din urmă ornament, 
pentru prima dată întâlnit într-un asemenea context, cunoscut, în principal, în culturile din partea vestică a 
României şi din Europa Centrală, din bronzul mijlociu evoluat şi bronzul târziu, ne determină, contrar afirmaţiilor 
noastre anterioare, să admitem posibilitatea coborârii încadrării depunerii în discuţie spre finalul bronzului 
mijlociu. Pentru aceeaşi încadrare poate pleda şi un fragment de la o toartă supraînălţată cu creastă 
triunghiulară în secţiune, element caracteristic mai ales culturii Noua. Totodată, având în vedere faptul ca 
depunerea în discuţie nu este un complex închis, însă sigur ulterior grupului Iernut şi anterior culturii Noua, nu 
excludem posibilitatea ca depunerea să fie formată pe parcusul a mai multor faze ale bronzului mijlociu. 

Nivelului Noua îi aparţine un strat de cultură, aflat în partea de sus a umpluturii gropii complexului din 
bronz timpuriu şi acolo unde panta terenului se accentuează. Stratul, pe măsura coborârii pantei, creşte în 
grosime (grosimea maximă a stratului atir:!ge 3 m) şi constă din cenuşă în amestec cu fragmente ceramice, 
oase, piese de piatră, lut ars, os şi bronz. ln partea de sud, dinspre pantă, au fost surprinse urmele unui zid (?) 
de piatră, care delimita stratul de cenuşă şi a împiedicat alunecarea lui. Sub acest strat de cenuşă, fie pe solul 
steril (în partea de sud unde panta se accentuează) fie peste depunerea din bronz mijlociu, au fost sesizate 
câteva „vetre" de lut de dimensiuni mari (2 x 3; 3 x 4 m). După observaţiile stratigrafice, în cadrul stratului Noua 
s-au constatat cel puţin 12 depuneri succesive care, uneori, sunt despărţite de niveluri subţiri de arsură. 
Depunerile inferioare ale stratului sunt formate din mâl (?) în amestec cu cenuşă. Materialul arheologic şi 
osteologic descoperit în depunerile „mâloase" prezintă urme puternice de ardere, printre care, şi un număr 
redus de fragmente de oase de animale calcinate având, probabil, datorită oxidului de cupru, culoarea verzuie. 
Printre miile de fragmente de oase animale au fost depistate şi câteva fragmente de oase umane ce aparţin unor 
copii cu vârsta cuprinsă între câteva luni şi 2-4 ani. Materialul arheologic descoperit în depunerile de cenuşă de 
cele mai multe ori este foarte fragmentat ~i constă din zeci de mii de fragmente ceramice, oase de animale, 
precum şi de unelte de bronz, os şi piatră. 

La nord-est, mai sus de zona stratului cenuşos, în imediată sa apropierea, pe o suprafaţă de cca 150 m2 

au fost descoperite peste 30 de gropi „menajere". Contrar densităţii gropilor, stratul de cultură în această parte 
a sitului este extrem de sărac, aproape inexistent. În acelaşi timp gropile sunt bogate în material arheologic şi 
osteologic. Pe fundul uneia dintre gropi, sub umplutura cenuşoasa s-a gas1t un schelet de copil 1n poz1ţ1a 
chircită. 

Contrastl!_I în ceea ce priveşte consitenţa stratului de cultură, numai în parte, se datorează alunecării 
solului pe pantă. ln acest sens trebuie avute în vedere „veterele" descoperite la baza stratului de cenuşă, 
inclusiv acolo unde panta este foarte accentuată, precum şi arsurile surprinse între depunerile de cenuşă. 

Observaţiile făcute în timpul cercetării constituie un prilej pentru reluarea discuţiei vechi privind 
destinaţia „cenuşarelor". Se pare că, cel puţin unele dintre ele, reprezintă urme ale unor practici rituale ce 
constau In arderea repetată pe acelaşi loc a rezidurilor locuirii. 

ln general, materialul arheologic din bronz târziu descoperit la Zoltan se înscrie în repertoriul tipologic 
al culturii Noua. Sunt relatîv numeroase piese de bronz: diverse tipuri de ace (simple circulare sau pătrate în 
secţiune cu ambele capete ascuţite, ace de cusut cu urechiuşă, ace cu cap rulat, un ac cu patru protuberanţe) 
ş.a. Piese de os sunt reprezentate de mai multe exemplare de omoplaţi crestaţi, fragmente de coaste cu 
capetele crestate, discuri perforate, vârfuri de săgeată, diverse străpungătoare şi ace. Din piatră sunt 
confecţionate numeroasele percutoare şi trecătoare sferice. Piese din lut ars sunt reprezentate din „globuleţe". 
Fragmentele ceramice în general numeroase sunt caracteristice pentru faza Noua li. 

În condiţii stratigrafice incerte, alături de materiale Noua şi niciodată în depunerea din bronz mijlociu, 
au mai fost descoperite fragmente ceramice izolate caracteristice fazelor târzii ale culturilor Wietenberg şi 
Monteoru, precum şi un număr de „capete de beţe". Este greu de stabilit dacă aceste materiale aparţin nivelului 
de locuire din bronzul mijlociu sau târziu al aşezării, sau dacă ele aparţin unei locuiri încă neidentificate. 
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(2) ALBA IULIA - APULUM, SANCTUARUL LUI LIBER PATER: 
ridicare topo şi model digital al reliefului 
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CJ sec. 18. 

(3) ALBIŞ, JUD. COVASNA 
PL. I. Biserica de la Albiş. Fazele de construcj'ie 
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(3) ALBIŞ, JUD. COVASNA 
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(10) BIBORJENI, OR. BARAOLT, JUD. COVASNA 
PL. I. Cultura ceramicii lineare, 1-4. ceramica, 5. fusaiolă, 6. fragment de idol 
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(10) BIBORJENI, OR. BARAOLT, JUD. COVASNA 
PL. li. Cultura ceramicii lineare, 1-2. ceramica, 3. fusaiolă 
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~ pământ galben murdar 

[§1 pământ galben 
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(16) BRĂDUJ, JUD. COVASNA 
PL. I. Cultura Boian - fragmente ceramice 
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(16) BRĂDUJ', JUD. COVASNA 
PL. li. Cultura Boian - fragmente ceramice 
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36. 3c. 

(16) BRĂDUŢ, JUD. COVASNA 
PL. III. Cultura Boian. 1-ţ. fragmente de vase, 3. vas strecurătoare 
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(17) BRĂllA, STR. PENSIONATULUI NR. 14, JUD. BRĂllA 
PL. I. Ceramică smălfuită şi nesmălfuită, secolele XV-XVII 
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{17) BRĂILA, STR. PENSIONATULUI NR. 14, JUD. BRĂILA 
PL. li. Inel de argint {M.1) şi ceramică din sec. al XVIII-iea 
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(20) BUCUREŞTI 
PL. I. Harta oraşului cu marcarea punctelor unde s-au efectuat cercetări arheologi 
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(20) BUCUREŞTI - HANUL FILARET 

. . . . 
• . 

. 
• • • . . . . . . . . . • • . . . . 
• • . . •. . 

o '"' 

-,. 

· PL. I. Vestigii arheologice descoperite cu ocazia unei săpături de salvare 
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mortar de var cu piatră măruntă 

pământ negru de nivelare 

unnc de arsură 

var 

(20) BUCUREŞTI - HANUL FILARET 
PL. li. Profilul de nord 
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(20) BUCUREŞTI - HANUL FILARET 
PL. III. Faţada de vest şi seqiune prin zid 
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(20) BUCUREŞTI MILITARI - CÂMPUL BOJA 

\ ____ / 
~ 8 

PL. IV. 1-5. ceramică modelată cu mâna, 6-12. ceramică lucrată la roată, sec. III ~ 
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1. 

2. 

{23) CAPIDAVA, JUD. CONSTANŢA 
PL. 1./ 1-2. Sector estic 
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(25) CĂLAN "LA PODINĂ" - JUD. HUNEDOARA 
S. 1./ 1998 - Profil vest - nord-vest 

□ I 
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(29) CÂRCEA, JUD. DOLJ 
Cârcea ''Hanuri": 1-2. profilul şi planul gropii bordeiului nr. 8, 3. planul complexului de 

Sălcuja IV şi Gumelnija-Sălcuja, 4-7b inventarul gropii nr. 8 (Cârcea 1B), 1 0-11 . materiale 
Cârcea HA; 8-9, 13-14, materiale Sălcuja IV; 12/a-b, idol de os, Gumelnija 
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(29) CÂRCEA, JUD. DOLJ 

5 

Pl.. li. Cârcea "Hanuri": 1-2. profilul şanfului de apărare, 3. profil S. XVII, 8. planul gene 
sec:Jiunilor, 4-7c. 9-13. materiale Verbicioara I, 14. materiale Cernavodă III 
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(32) CHILIENI, JUD. COVASNA (sec. IV p. Chr.)" 
PL. I. 1-cu~t de fier, 2a-c fusaiolă (Gr. 1) 
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(33) CIGMĂU, JUD. HUNEDOARA {castru roman) 
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COPĂCEANCA-VÂRCAN 
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(38) COPĂCEANCA (FOST IZVOARELE)- "VÂRCAN", JUD. TELEORMAN 
Amplasamentul situluj arheologic. Plan de situa~e 
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(39) COSLOGENI - "MĂGURA LUI NEGOIŢĂ", JUD. CĂLĂRAŞI 
Locuinta nr. 2 - fragmente de vase getice modelate cu mâna 
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(40) COVASNA - CETATEA ZÂNELOR, JUD. COVASNA 
1 . vedere spre acropolă de pe Terasa l-a, 2. zidul Terasei l-a văzut din exterior 
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2. 

(42) CRIŞ, JUD. MUREŞ 
PL. I. / 1 . turnul bastionar de sud-vest, 2. urmele drumului de strajă 
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(42) CRIŞ, JUD. MUREŞ 
PL. li. Donjonul {turnul circular} cu fundaţie din sec. XV 
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(42) CRIŞ, JUD. MUREŞ 
PL. III. lnscriptia care menţionează finalizarea lucrărilor de amenajare interioară 

a castelului (1683) 
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(A3) CUCUIŞ _ ncoLN 1cu, JUD H 
Planul fortifi . ·. UNEDOARA 

ca~e• 
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(45) DEVA- "MAGNA CURIA", JUD. HUNEDOARA 
Locuinta 2 
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(49) FĂGET, HUD. TIMIŞ - Fortificaţie medievală 
gment de strachină, sec XVIII; 2. farfurie sec. XVII, 3. cahlă de sobă, sec. XVI-XVII; 

4. iese de feronerie - ~-------- https://biblioteca-digitala.ro
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Groapa 1 Groapa 2 

Q 
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- 0,60 
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2rn o 1 

PLAN ŞI PROFIL 

1 STRAT VEGETAL 
1 

2 STRAT BRUN(GET0 -DACIC);3 STRAT GALBEN; 4 FRAGMENTE CERAMICE, 

5 PĂMÂNT ARS ÎNROŞIT; 6 CĂR8UNE, ARSURl1 7 PĂMÂNT CU PIGMENT ARSURĂ; 
8 FIBULĂ1 9 VASE110 RÂŞNITĂ 

(50) FEDEŞTI - "CETĂŢUIE", JUD. VASLUI - Aşezarea fortificată 
· PL. I. 1-2. gropi de cult. Plan şi profil 

2 m 
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(50) FEDEŞTI - "CETĂŢUIE", JUD. VASLUI -Aşezarea fortificată 
PL. li. Inventar ceramic din Gr. 2 
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(50) FEDEŞTI - "CETĂŢUIE", JUD. VASLUI - Aşezarea fortificată 
PL. III. 1. Inventar Gr. 2: 1. fubulă, 2. ceramică lucrată la roată, 3. fragment toa1 

amforă, 4. lustruitor, 5. fragment râşniţă 
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(54) GÂRIA MARE, JUD. MEHEDINŢI - VILLA RUSTICA 
BISERICA DE IA ALBIS - FAZELE DE CONSTRUCTIE 
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(55) GEOAGIU-BĂI, JUD. HUNEDOARA 
PL. I. Complexul termal Germisara - Plan general (desen) 
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(55) GEOAGIU-BĂI, JUD. HUNEDOARA 
PL. li. Complexul termal Germisara - Plan general (foro) 
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(57) GIURGIU - MALU ROŞU, JUD. GIURGIU 
PL. I. Inventarul litic 
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(57) GIURGIU-CETATE, JUD. GIURGIU 
PL. I. / 1. Cetatea medievală Giurgiu - Profilul secţiunii în zona turnului; 

2. Planul cetăţii medievale 
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2. 

(57) GIURGiU-CETATE, JUD. GIURGIU 
PL. li. / 1 . trepte de intrare în turn; 2. materiale ceramice descoperite în 

butoiul de lemn {sec. XVI-XVII) 
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1 Orizontul negru al solului actual . 
2 Sol negru cenusiu. 
3 Sol cenu~iu galben. 
4 Sol de tranzitie gălbui cenusiu. 

cu ganguri de rozătoare . ' 
5 Loess fin gălbui cu nuante alburii. 

6·8 Loess gălbui roscat deschis . 
9 Loess galben roşcat închis 

cu slabe acumulări de carbona\i. 

18/ Cultur.a Dridu1 
2 Geto-daci_c. Strat post paleoli t ic 
3 Neo -eneol1t1c 

4~Strat aurignacian li 
SOII] Steril cu foarte rare piese litice 

5~Nivel aurignacian Ic } 
7 Nivel aurignacian I b Strat aurignacian I 
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I Martorul casetei A/Sili/ 1998 
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(57) GIURGIU - MALU ROŞU, JUD. GIURGIU 
PL. III. Descoperirile post-paleolitice 
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(57) GIURGIU-CETATE, JUD. GIURGIU 
PL. III. Etapa a V-a a cetătii medievale Giurgiu 
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(61) GRĂDIŞTEA-COSLOGENI, JUD. CĂLĂRAŞI 
PL. I. Ceramică decorată cu barbotină (B.7) 
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{61) GRĂDIŞTEA-COSLOGENI, JUD. CĂLĂRAŞI 
PL. li. Ceramică {B.7) 
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(61) GRĂDIŞTEA-COSLOGENI, JUD. CĂLĂRAŞI 
PL. III. / 1 . Ceramică decorată cu incizii, 2. Capac phalus; 8.7 
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(62) HĂPRIA - "CAPU DOSULUI", JUD. ALBA 
Harta cu amplasamentul zonei cercetate 
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S. XII 

(67) IEDERA, JUD. DÂMBOVIŢA 
Aşezare geto-dacică fortificată. Terasa 2 {sec. I a. Chr. - sec. I p. Chr.) 
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1. 

2. 

(68) IENISALA, JUD. TULCEA - CETATEA MEDIEVALĂ 
PL. I. / 1 . Vedere generală a cetătii, 2. Aspecte din timpul cercetărilor arheologice 
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IENISALA, JUD. TULCEA - CETATEA MEDIEVALĂ 
PL. li. / 1-2. Ceramică descoperită în timpul cercetărilor arheologice 
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(72) ÎNSURĂŢEI - TERASĂ, JUD. BRĂILA 
/ 1-4. Aşezarea getică (2-4 materiale elenistice}; 5-12. Aşezarea din evul mediu 

timpuriu - fragmente de la vase-borcan 
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(72) ÎNSURĂŢEI - POPINA I, JUD. BRĂllA 
PL. li. / 1-7. Materiale: locuinţa nr. 4, nivelul de demolare; 8-9. locuinţa nr. 6, 

nivelul de abandonare 
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(73) JUPA (TIBISCUM) - ZĂGUJENI, JUD. CARAŞ-SEVERIN 
Complex roman 
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(77) LEŢ, JUD. CLUJ 
Complexe (gropi) culturile: Starcevo-Criş, Boian-Giuleşti 
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(78) LIMBA-BOROANE, JUD. ALBA 
Aşezare neolitică . Planul general al săpăturilor 
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profilul sudic 

profilul 
estic 

(81) MADA- "PEŞTERA ZIDITĂ", JUD. HUNEDOARA 
Peşteră fortificată (ziduri medievale) 
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(83) MĂDĂRAŞ - "IA PĂŞUNE", JUD. SATU-MARE 
PL. I. Aşezare sec. III-IV. Plan de încadrare în zonă; Planul general al săpăturii 
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(83) MĂDĂRAŞ - "LA PĂŞUNE", JUD. SATU-MARE 
PL. li. Complexe arheologice (gropi) descoperite cu ocazia efectuării cercetării de s 
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(85) MERA, JUD. VRANCEA 
Ansamblul mănăstirii fortificate Mera. Planul general; plan situaţie turn "F" 
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(115) RAPOLTU MARE - BISERICA REFORMATĂ, JUD. HUNEDOARA 
Sondaj arheologic. Material ceramic 
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(116) RĂCĂTĂU - "MOVILA LUI CERBU", JUD BACĂU 
PL. li. Mormânt tumular geto-dacic. Planul sferturilor de SV şi SE 
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(116) RĂCĂTĂU - "MOVIIA LUI CERBU", JUD BACĂU 
PL. III. Mormânt tumular geto-dacic. Ceramică geto-dacică fragmentară 
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(116) RĂCĂTĂU - "MOVILA LUI CERBU", JUD BACĂU 
PL. IV. Mormânt tumular geto-dacic. Ceramică geto-dacică fragmentară 
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(116) RĂCĂTĂU - "MOVILA LUI CERBU", JUD BACĂU 
PL. Vt Mormânt tumular geto-dacic. Ceramică de import (amfore) 
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(118) RÂU DE MORI - CURTEA NOBILIARĂ, JUD. HUNEDOARA 
Plan general 
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(119) ROGOVA, JUD. MEHEDINŢI 
1. Planul săpăturii, 2-3. Ceramică Verbicioara 
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(121) ROMULA {REŞCA), JUD. MEHEDINŢI 
Planşa I. / 1,3 ,5 ,7, 9. ceramică romană din nivelul I; 

2, 4, 6, 8. ceramică din cuptorul nr. 20 
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(123) SARMIZEGETUSA, JUD. HUNEDOARA 
Colonia Dacica Sarmizegetusa - Forum Novum: primele două faze 
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(126) SĂBĂOANI, JUD. NEAMŢ 
Vestigii medievale 

ID p&rn~rd luCrat 

(ii s trat feudal .sec .n -111 si s~ Vl - VII 
m p&cnant galben mu'"dar 
IIHl şant 
E9 cuptor 

S. 111 

3. 
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1. 

2. 

(128) SÂNBOTIN - CASTRA TRAIANA, JUD. VÂLCEA 
PL. I. / 1. vedere de ansamblu a casetelor cercetate în campania 1998; 

2. bastionul de sud al porţii de pe latura de est a fortificaţiei romane 
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1. 

2. 

3. 

(128) SÂNBOTIN - CASTRA TRAIANA, JUD. VÂLCEA 
li. / 1. bastionul nordic al porţii de pe latura de est a fortifica~ei romane, 2. poarta şi 

cele două bastioane, 3. canalul de scurgere 
https://biblioteca-digitala.ro



o 2 3 4 5 6 7 

- 1)6 

-0,82 

-0,90 

(129) SÂNNICOLAU MARE - SELIŞTE, JUD. TIMIŞ 
Plan general 

8 
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(133) SIBIŞENI - "DEASUPRA SATULUI", JUD. ALBA 
1. plan general, 2. profilul peretelui estic al casetelor _1-2, planul casetelor (cl-c8}, 

scara 1 :20, 3. plan 51 O; profilul peretelui nordic, scara 1 :20 
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(141) ŞEUŞA- "LA CĂRAREA MORII", JUD. ALBA 
Planul săpăturii 
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20 - S3 / 1997 
21 - S1 /1997 
22 -S2 ; 1997 
23 - C3; 1997 
24 - C5/1997 
25 -C4 / 1997 
26-55 /1994 
27 - C1 /1992 
28 - C2 /1993 
29 -C1 / 1995 
30 -C3 /1993 
31 - C2 /1995 
32 - C1 / 1996 

(142) ŞIMLEU SILVANIEI, JUD. SĂLAJ 

SIMLEU SILVANIEI "CETATE" 
. PLAN GENERAL 

0

c1 =i••=•••=:i2iiii
5

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~
50 

- .... z~- ];;;?:> 
LEGENDĂ 

T1 -s - Terasă dacico 
C -Cisternă medevd.O 

- PoLisadc'l docicc'l 
>>> - Berm6 medieval~ 
- ,-,_ -limito de teraso 
~ Zid medieval 
::::: Drum modern 

1 -s1/1993 
2- S111992 
3 -S2/ 1993 
4-S1/1995 
5-5'-Protil 
buldozer 1993 
6-c1 /1993 
7- c ,s/1997 
8-C3 /1997 
9 -C2 /1997 

10-C, I 1997 
11 ·C4 / 1995 
12 -S4 / 1994 
13 -C5 / 1995 
14 ·C1 /1994 
15 - C2/1994 
16-S3/ 1994 
17-C3 /1994 
18-S2 / 1994 

-S1 / 1994 

1 . "Cetate" - Plan general, 2. "Observator" - Plan general 
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(150) TIMIŞOARA - FREIDORF, JUD. TIMIŞ 
Planul instalaţiei de foc (S1 /Cl ), scara 1 :20 
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(152) TRAIAN, COM. SĂBĂOANI, JUD. NEAMŢ 
PL. I. / 1, 2, 3, 4, 7, material ceramic din locuinţa 14 (sec. XIV inc. sec. XV}; 

5-6 material ceramic din Gr. 6 (sec. XVII} 
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{152) TRAIAN, COM. SĂBĂOANI, JUD. NEAMŢ 

J 

PL. li. / 1,2,4,6, material ceramic din locuinţa 14 {sec. XIV - înc. XV) 
3,5-8, material ceramic din Gr. 8 (sec, XVII) 
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(164) ZAU DE CÂMPIE - "lA BUFET", JUD. MUREŞ 
PL. I. Harta descoperirilor arheologice 

/ 
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(157) URLUIENI, JUD. ARGEŞ 
Castellum B 

5 6b 
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(164) ZAU DE CÂMPIE - "LA BUFET", JUD. MUREŞ 
PL. li. Inventarul mormântului încadrat cronologic în 

cultura Braşov - Scheckenberg, faza A 
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