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Cuvânt înainte
lată că, în anul 2000 care abia a trecut, arheologii din România au avut, cu toate vicisitudinile
economice ale timpului, o activitate de excepţie, numeric şi calitativ deopotrivă. Nu este aici locul unor
statistici, dar trebuie să observăm că s-a putut aduce ţării o cantitate de informaţie - numesc aici sursele
arheologice şi tot ceea ce li se adaugă prin investigaţia specifică - cu totul impresionantă. Poate cea mai
valoroasă din ultimele câteva decenii.
O examinare atentă a listei de cercetări, majoritar finanţate prin Ministerul Culturii, dar nu numai de
acesta, arată multă diversitate şi mai ales un câştig documentar imens. Fireşte, aşteptăm prelucrarea
superioară a acestuia. De la ea, istoria va avea mult de câştigat, iar profesioniştii nu lipsesc. Mai mult,
progresul lor este evident.
Pe de altă parte, nu lipsesc nici deficienţele şi chiar încălcările de legislaţie. Unele au fost sancţionate
din cursul anului 2000, cu înţelepciunea Comisiei Naţionale de Arheologie. Altele rămân încă în suspensie, cu
toate demersurile aceleiaşi comisii. Ne-a sprijinit pa~ial legislaţia existentă, căreia i s-a adăugat la începutul
anului 2000 Ordonanţa nr. 43, pe care încă ne sprijinim în mare măsură. Ea a fost, trebuie să reamintesc,
rezultatul unei munci de echipă, a unor membri vechi şi noi ai Comisiei, a unor personalităţi din Ministerul
Culturii de atunci, de la doamna Delia Mucică ca secretar general, la domnul Ion Caramitru ca ministru. A
urmat munca asiduă a colegului Mircea Angelescu, prin Serviciul Arheologie nou înfiinţat în Minister, de la un
timp ajutat de Emilian Gamureac. Mai recent, cu sprijinul direct al domnului profesor Răzvan Theodorescu, în
calitatea sa de ministru al culturii şi cultelor şi al noii sale echipe, cu un aport special datorat domnului profesor
Ioan Opriş ca secretar de stat, arheologia noastră are motive de optimism. Mai întâi, pentru că legislaţia
elaborată cu un an în urmă a fost recent perfecţionată şi avizată corespunzător de Parlament. Aşadar, vom
avea foarte curând un instrument de lucru corespunzător vremurilor prezente şi viitoare. Apoi, pentru că legea
pe care ne vom sprijini va fi mai aproape de legislaţia europeană în domeniu.
Aşadar, am motive să sper, împreună cu toti colegii de breaslă, membri sau nu ai Comisiei, într-un
progres al cercetării şi conservării patrimoniului nost~u arheologic. În care sens legalitatea va trebui să plece
mai întâi din interior, dintre noi: nu vom mai admite şi, cum deja s-a hotărât la întrunirea din 20.04.2001 a
Comisiei Naţionale de Arheologie, vom sancţiona drastic orice fel de cercetare neavizată de către Comisie. Se
poate uşor constata prin lista prezentată în volumul de faţă că, poate mai curând din neglijenţă, astfel de
situatii au fost destul de numeroase. Există însă motive suficiente ca ele să nu se repete în anul 2001.
' În altă ordine de idei, trebuie să înţelegem cu toţii că volumul publicabil ca imprimat nu va mai putea
cuprinde de aici înainte decât "Cronica". Adică rezumatele standardizate ale tuturor cercetărilor arheologice
din ţară. Dincolo de mijloacele electronice, publicarea de rapoarte complete sau monografice va putea fi
găzduită de seria "Materiale" care continuă la Institutul de Arheologie "V. Pârvan" din Bucureşti, Editura
Academiei Române, sau în alte publicaţii centrale sau zonale şi locale.
Ceea ce este de dorit, acum ca şi în viitor, este ca informaţiile privind orice fel de cercetare
arheologică să nu lipsească, în rezumat sau chiar ca simplu enunţ, din această Cronică. Aşadar, la mulţi ani şi
de aici înainte, începând cu acest prim număr din secolul XXI.

prof. dr. Alexandru Barnea
preşedintele Comisiei Naţionale de Arheologie
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Notă

asupra volumului

Cronica cercetărilor arheologice din România - campania 2000 cuprinde 234 de rapoarte ale cercetărilor
care au avut loc în 41 de judeţe şi în municipiul Bucureşti în anul 2000, cu 79 mai multe decât în volumul de
anul trecut. Ordonate alfabetic după localităţi, ele sunt însoţite de 75 de planşe, selectate din cca. 500 de
ilustraţii primite, selecţie necesară din raţiuni de costuri de tipărire. Ilustraţiile care nu au intrat în volumul tipărit
se regăsesc pe CD-ROM.
Rapoartele sunt însoţite de un indice cronologic, un indice de instituţii implicate (100) şi un indice de
persoane participante la săpături (388). La sfârşitul volumului publicăm lista şantierelor arheologice
sistematice şi de salvare neautorizate de Comisia Naţională de Arheologie şi de Ministerul Culturii şi Cultelor,
conform prevederilor legale. De asemenea, în volumul din acest an publicăm cca. 70 de rezumate în limbi
străine, trimise de autori, precum şi referinţe bibliografice.
Realizarea într-un timp foarte scurt a acestui - mult sporit - volum şi CD-ROM (mai puţin de două luni !) a
fost posibilă datorită expedierii masive a textelor şi a unei părţi din imagini prin poştă electronică sau pe
dischetă. Primirea în format digital a 60% din conţinut - cu toate inerentele probleme de fonte, diacritice, erori
de tastare, nerespectare strictă a cerinţelor tehnice solicitate, problemele de organizare a informaţiei digitale
astfel primite şi chiar fişiere virusate - au uşurat editorilor corectarea, organizarea, procesarea textelor şi
imaginilor, realizarea indexurilor şi scoaterea volumului la timp pentru Sesiunea anuală de rapoarte
arheologice de la Suceava, din luna mai 2001.
Mulţumim tuturor colegilor care au respectat termenele indicate şi au acceptat noua manieră de lucru şi de
comunicare. Mulţumim colegilor de la CIMEC pentru efortul deosebit de a realiza Cronica şi CD-ROM-ul la
timp şi într-o formă cât mai potrivită necesităţilor de documentare ale branşei arheologice.
Răspunderea pentru conţinutul textelor revine autorilor. Nu au fost însă incluse în volum rapoartele care nu
au fost trimise la timp.
CD-ROM-ul cuprinde nu numai toate textele rapoartelor, dar şi cele 500 de planşe color care le însoţesc.
De asemenea, am adăugat un index în limba engleză cuprinzând instituţiile implicate în cercetarea
arheologică din România. Consultarea CD-ROM-ului este mult uşurată datorită posibilităţilor de căutare
digitală oferite de redactarea lui în limbaj HTML. Pe de altă parte apariţia Cronicii în acest format va contribui
la o mai mare accesibilitate a cercetărilor româneşti care astfel pot fi mai uşor cunoscute de către specialiştii
străini interesaţi.

Cronica cercetărilor arheologice din România - campania 2000 este
Internet, la adresa http://archweb.cimec.ro/.

publicată

în versiune

electronică,

pe

Costurile implicate de publicarea clasică a unui volum atât de mare, ca şi majoritatea cercetărilor
arheologice, sunt suportate din fonduri publice. Creşterea numerică din ultimii doi ani a şantierelor arheologice,
din păcate, nu îşi găseşte reflectarea şi în calitatea cercetării care continuă să se desfăşoare cu mijloacele şi
metodele "tradiţionale". Susţinerea bugetară a cercetărilor arheologice se va diminua treptat şi vom fi nevoiţi
să facem faţă unei realităţi care deja este prezentă - marele public nu ştie, şi deci nu poate aprecia, ce
înseamnă arheologia. În paralel cu efortul de a ne moderniza mijloacele şi metodele trebuie să schimbăm şi
modul de gândire al publicului larg faţă de această disciplină.
Pe zi ce trece devine tot mai clar că, pentru arheologie, fără susţinere publică nu vom avea nici bani publici.

Mircea Victor Angelescu
Serviciul Arheologie
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Abrevieri
Franţa

ASPPA

ASPAA Aveyron,

C.C.S.T.I

C.C.S.T.I. l'Argentiere La Besee,

CIMEC

Institutul de Memorie Culturală,

CM Arad

Complexul Muzeal Arad

CMJ

Neamţ

Complexul Muzeal Judeţean

Franţa

Bucureşti

Neamţ,

Piatra

Neamţ

CNMCD Târgovişte

Complexul

Naţional

Muzeal "Curtea Domnească" Târgovişte

laşi

Complexul

Naţional

Muzeal "Moldova"

CNMM

laşi

Naţional

CPPCN

Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural

FIB

Universitatea

IA Belgrad

Institutul de Arheologie Belgrad

IAB

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan",

IA laşi

Institutul de Arheologie

IAIACluj

Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca

ICEM Tulcea

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea

ICSU Craiova

Institutul de Cercetări Socio-Umane Craiova

ICSU Sibiu

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

llA Bucureşti

Institutul de Istorie a Artei,

IJC Vrancea

Inspectoratul Judeţean de Cultură Vrancea

IRT Bucureşti

Institutul Român de Tracologie - Bucureşti

IRT Timişoara

Institutul Român de Tracologie - filiala Timişoara

ISPAIM

Institutul pentru Studii Politice de Apărare

ISSEE

Bucureşti

Bucureşti,

Facultatea de Istorie

Bucureşti

laşi

Bucureşti

Institutul de Studii Sud-Est Europene,

şi

Muzeul "Vasile Pârvan", Bârlad

M Brăila

Muzeul

M Vrancei

Muzeul Vrancei,

MA Mangalia

Muzeul de Arheologie "Callatis" Mangalia

MAEtn Corabia

Muzeul de Arheologie şi Etnografie Corabia

MB Timişoara

Muzeul Banatului, Timişoara

Reşiţa

Brăilei
Focşani

Muzeul Banatului Montan,

Reşiţa

Corvineştilor,

MCCC Hunedoara

Muzeul Castelul

MCDR Deva

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva

MCR

Muzeul

Naţional

Muzeul

Dunării

MDJ

Călăraşi

al

de Jos,

Ml Roman

Muzeul de Istorie Roman

MIA Bacău

Sfântu Gheorghe

Călăraşi

Muzeul de Istorie Aiud

Sighişoara

Hunedoara

Carpaţilor Răsăriteni,

Ml Aiud

Ml

Militară

Bucureşti

M Bârlad

MBM

Istorie

Muzeul de Istorie Sighişoara
Muzeul de Istorie şi Arheologie "Iulian Antonescu"
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MINAC

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie

MJ Argeş

Muzeul Judeţean Argeş,

Constanţa

Piteşti

MJ

Bist~a Năsăud

Muzeul Judeţean

Bistriţa-Năsăud

MJ

Buzău

Muzeul Judeţean

Buzău

MJ Giurgiu

Muzeul Judeţean "Teohari Antonescu" Giurgiu

MJ Gorj

Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj, Târgu Jiu

MJ

Ialomiţa

MJMM
MJ

Mureş

Muzeul Judeţean

Ialomiţa

Muzeul Judeţean

Maramureş,

Muzeul Judeţean

Mureş,

Baia Mare

Târgu

Mureş

MJ Satu Mare

Muzeul Judeţean Satu Mare

MJ Teleorman

Muzeul Judeţean Teleorman, Alexandria

MJ Vâlcea

Muzeul Judeţean Vâlcea, Râmnicu Vâlcea

MJ Vaslui

Muzeul Judeţean

MJERG Caransebeş

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă,

MJI

Braşov

"Ştefan

cel Mare" Vaslui

Muzeul Judeţean de Istorie

Braşov

MJIA Prahova

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova

MJIA Zalău

Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău

MM Bucureşti

Muzeul Municipiului

MM Câmpulung

Muzeul Municipal Câmpulung Muscel

MM Carei

Muzeul Municipal Carei

MM Sebeş

Muzeul Municipal

MMN

Muzeul Militar Naţional

MN Brukenthal

Muzeul

Naţional

Brukenthal, Sibiu

MNS

Muzeul

Naţional

Secuiesc, Sfântu Gheorghe

MNB Suceava

Muzeul

Naţional

al Bucovinei, Suceava

MNIR

Muzeul

Naţional

de Istorie a României,

MNIR-CPCN

Muzeul

Naţional

de Istorie a României - Centrul

Pluridisciplinare,

Bucureşti

Sebeş

Bucureşti

Bucureşti
Naţional

de Cercetări

Bucureşti

MNIT

Muzeul

Naţional

de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca

MNUAI

Muzeul

Naţional

al Unirii Alba Iulia

MO Craiova

Muzeul Olteniei, Craiova

MRPF Turnu Severin

Muzeul Regiunii

MTC Oradea

Muzeul Ţării

OJPCN Covasna

Oficiul Judeţean pentru Patrimoniu Cultural

Naţional

Covasna

OJPCN Suceava

Oficiul Judeţean pentru Patrimoniu Cultural

Naţional

Suceava

U.T.A.H.

Universitatea Toulouse "Le Mirail",

UAB

Universitatea de Artă

UAIC

laşi,

FI

Caransebeş

Po~ilor de

Crişurilor,

Fier, Turnu Severin

Oradea

Franţa

[Universite de Toulouse Le Mirai]

Bucureşti

Universitatea "Al. I. Cuza"

laşi,
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UAIM

Bucureşti

UDJ

Bucureşti

Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

UBB Cluj
UCDC

Universitatea de Arhitectură "Ion Mincu",

Bucureşti

Galaţi

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir"
Universitatea

Dunării

de Jos,

Bucureşti

Galaţi

ULB Sibiu

Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu

Univ. Alba Iulia

Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia

Univ. Craiova

Universitatea Craiova

Univ. Oradea

Universitatea Oradea

Univ.

ŞtcM

Suceava

Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava

UO Constanţa

Universitatea "Ovidius" Constanţa

UV Târgovişte

Universitatea "Valahia" Târgovişte

UV Timişoara

Universitatea de Vest Timişoara, Centrul d~ Studii de Istorie şi Arheologie
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LISTA SITURILOR ARHEOLOGICE
1. Acâş, corn.

Acâş,

jud. Satu Mare, Punct: Biserica

reformată

p. 19

2. Acâş, corn.

Acâş,

jud. Satu Mare, Punct: Râtul lui

Vereş

p. 19

Constanţa

3. Adamclisi, corn. Adamclisi, jud.
4. Aiud, jud. Alba, Punct:

[Tropaeum Traiani]

p.20

Cetăţuia

p.24

5. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum], Punct: str. Munteniei nr. 15 -17, Sediul guvernatorului consular
al celor trei Dacii

p.25
Oraşul

6. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum], Punct:

roman Apulum li. Bazinul Olimpic

p.26

7. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum), Punct: Castrul roman de la Apulum (Porta Principalis Dextra)

p.27

8. Alba Iulia, jud. Alba, Punct: Catedrala romano-catolică

p.27

9.

Albeşti,

Albeşti,

corn.

10. Almaşu Mare, corn.
La

11. Ampoiţa, corn.

Almaşu

13. Augustin, corn.

p.28

Mare, jud. Alba, Punct: Cheile Cibului - Picui,

Balşa,

jud. Alba, Punct: La Pietre
Arpaşu

Ormeniş,

p. 30

de Jos, jud. Sibiu, Punct: Luncile
Braşov,

jud.

16.

Balşa

Galbina, Mada, corn.

"Dumbrăiţă",
Băneşti,

Punct: Tipia

Băneşti,

17. Bâzdâna, corn.
18. Beciu, corn.

Calapăr,

Vârteşcoiu,

20. Berca, corn. Berca, jud.

Mada - "Pleaşa

Bonţida,

26.

Bordeşti,

27.

Borduşani,

28.

Borşeni,

corn.

Bonţida,

corn.

Bistriţa Năsăud,

Buzău,

Războieni,

Brăila,

Punct: Dealul Bileag

Punct: Fosta mănăstire Berca

Caraş

pământ

Punct:

jud .. Neamţ, Punct:

Bacău

p. 39

31.

Bucşani,

32.

Bucureşti,

Punct:

Cărămidarii

33.

Bucureşti,

Punct:

Străuleşti

34.

Bumbeşti

p. 42
p. 43

Bulgărie

p. 44

Stâncă

p. 45

Punct: Cartier Biserica Veche

Bucşani,

p. 41
p. 41

Popină

[Zargidava), Punct: La

p. 38
p. 39

Severin, Punct: Vârful Gogâltan

Ialomiţa,

p. 37
p. 37

Severin [Berzobis), Punct: Principia castrului legionar

Caraş

jud.

Brăila,

corn.

p. 32
p. 33

jud. Vrancea, Punct: Fosta mănăstire ,Adormirea Maicii Domnului"

30.

jud.

"Chiciorele"

jud. Vâlcea, Punct: Biserica Schit

Borduşani,

29. Brad, corn. Negri, jud.

- Peştera "Dosul Dobârlesei",

jud. Cluj, Punct: Castelul Banffy

Bordeşti,

corn.

Mică",

p. 31

p. 36

Bărbăteşti,

corn.

Balşa

Bălăceanu

jud. Vrancea, Punct: Cariera de argilă

24. Bogâltin, corn. Cornereva, jud.
25.

lui Constantin

p. 34

22. Biharia, corn. Biharia, jud. Bihor, Punct: Cetatea de
corn

Curţii

p. 31

jud. Dolj, Punct: La Cetate

21. Berzovia, corn. Berzovia, jud.

Bodeşti,

p. 30

jud. Prahova, Punct: Dealul Domnii

19. Beclean, corn. Beclean, jud.

23.

Glăjăriei

Ormenişului

jud. Hunedoara, Punct:

Brăţii",

Galbina - "Piatra

corn.

cu trei guri,
p. 29

14. Balaci, corn. Balaci, jud. Teleorman, Punct: Ruinele
15.

Peştera

- La cruce

Meteş,

12. Arpaşu de Sus, corn.

Palatul episcopal

Constanţa

jud.

Bisericuţă, Almaş

şi

p. 46

jud. Giurgiu, Punct: Pod

p. 47

de Jos

p. 48

- Măicăneşti

p. 49

Jiu, jud. Gorj, Punct: Vârtop

35. Capidava, corn. Topalu, jud.

Constanţa

p. 51
[Capidava)

p. 52
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36.

Caraşova,

Caraşova,

corn.

jud.

Caraş

Severin, Punct: Grad

p. 57

37. Carei, jud. Satu Mare, Punct: Bobald I

p. 59

38.

Călineşti Oaş,

corn.

Călineşti Oaş,

jud. Satu Mare, Punct: Dealul Hurca

39.

Călineşti Oaş,

corn.

Călineşti Oaş,

jud. Satu Mare, Punct: Dâmbul Sfintei

40.

Căşeiu,

corn.

Căşeiu,

41.

Căuaş,

corn.

Căuaş,

Mării

jud. Cluj [Samum], Punct: Castrul roman

Argeş,

Punct: Jidova, cartier

43. Câmpulung, jud.

Argeş,

Punct:

Coşoveni,

Mănăstirea

p. 62

Pescăreasa

„Negru

p. 62

Vodă"

p. 64

jud. Dolj, Punct: Hanuri

45. Cefa, corn. Cefa, jud. Bihor [Aşezarea

Rădvani],

p. 60
p. 61

jud. Satu Mare, Punct: Sighetiu

42. Câmpulung, jud.

44. Cârcea, corn.

p. 59

p. 65
Punct: La

Pădure

p. 66

46. Cenade, corn. Cenade, jud. Alba, Punct: Biserica fortificată

p. 67

47. Chilieni, or. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, Punct: Conacul Szekely - Potsa

p. 68

48. Ciocadia, corn.

Bengeşti

49. Cioroiul Nou, corn.

51.

Constanţa,

Cioroiaşi,

Păuliş,

50. Cladova, corn.
jud.

- Ciocadia, jud. Gorj, Punct:

Codrişoare

p. 68

jud. Dolj

p. 69
p. 70

jud. Arad, Punct: Dealul Carierei

Constanţa

[Tomis], Punct:

oraşul

romano-bizantin; Poarta Mare

p. 71

52. Corabia, jud. Olt [Sucidava], Punct: Celei

p. 72

53. Covasna, jud. Covasna, Punct: Valea Zânelor

p. 75

54.

Cristeşti,

55.

Cucuiş,

56.

Dalboşeţ,

57.

Densuş,

58.

Deuşu,

Cristeşti,

corn.

jud.

Mureş, Punct:

Hosuba

p. 76

corn. Beriu, jud. Hunedoara, Punct: Colnic - Cetatea
corn.

Dalboşeţ,

Densuş,

corn.

jud.

Caraş

medievală

p. 77

Severin, Punct: Dragomireana

p. 77

jud. Hunedoara, Punct: Biserica Sf. Nicolae

p. 78

corn. Chinteni, jud. Cluj, Punct:

Apreşu

p. 78

de Jos - Ferma lui Americanu

59. Deva, jud. Hunedoara, Punct: Magna Curia

p. 78

60. Dudeştii Vechi, corn. Dudeştii Vechi, jud. Timiş, Punct: În spatele gării, Movila lui Dragomir

p. 79

61. Dudu, corn. Plopii

Slăviteşti,

jud. Teleorman, Punct:

Mănăstirea Plăviceni

p. 78
p. 81

62. Epureni, corn. Epureni, jud. Vaslui, Punct: Capu Dealului
63. Fântânele, corn. Matei, jud.

Bistriţa Năsăud,

Punct: La

Gâţa

p. 81

64.

Feteşti,

65.

Focşani,

jud. Vrancea, Punct: Biserica „Sf. Gheorghe" (Biserica Armenească)

p. 84

66.

Garvăn,

corn. Jijila, jud. Tulcea [Dinogetia]

p. 85

67.

Gălăţui,

corn.

corn. Adâncata, jud. Suceava, Punct: La Schit

Gălăţui,

jud.

Călăraşi,

68. Gârla Mare, corn. Gârla Mare, jud.

p. 82

p. 85

Punct: Movila Berzei

Mehedinţi,

Punct: kilometrul fluvial 840 -

Villa rustica de la Gârla Mare

p. 86

69. Geoagiu, corn. Geoagiu, jud. Hunedoara, Punct: Biserica de tip

"rotondă"

70. Geoagiu, corn. Geoagiu, jud. Hunedoara [Germisara], Punct: Dealul
71.

Gherghiţa,

72.

Gilău,

73.

Giorocuţa,

corn.

corn.

Gherghiţa,

Gilău,

Urieşilor

- Castrul militar

p. 88

jud. Prahova

p. 88

jud. Cluj, Punct: Castrul roman

p. 90
p. 91

corn. Supur, jud. Satu Mare

74. Giurgeni, corn. Giurgeni, jud.

Ialomiţa (Oraşul

Răzvad,

jud.

de Floci], Punct: Piua Petrii

p. 91

Roşu

p. 92

Dâmboviţa

p. 93

75. Giurgiu, jud. Giurgiu, Punct: Malu
76. Gorgota, corn.

p. 87
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77.

Grădiştea

Punct Dealul
78.

Grădiştea,

79.

Halmăşd,

Orăştioara

de Munte, corn.

de Sus, jud. Hunedoara [Sarmizegetusa Regia],

Grădişte

corn.
corn.

p. 94

Grădiştea,
Halmăşd,

Călăraşi,

jud.

Sălaj,

jud.

Punct

Hăpria,

Coslogeni

Biserică

p. 97
p. 97

jud. Alba, Punct Capu Dosului

p. 97

81.

Hăpria,

82.

Hârşova,

jud.

Constanţa,

83.

Hârşova,

jud.

Constanţa

Punct

Hârşova

Teii

p. 98

[Carsium]

p. 99

84. Horodniceni, corn. Horodniceni, jud. Suceava, Punct Biserica „Pogorârea Sfântului Duh"
85. Hunedoara, jud. Hunedoara, Punct

Grădina

86. Hunedoara, jud. Hunedoara, Punct Castelul
87.

laşi,

jud.

laşi,

Punct Casa

p. 100

Corvineştilor

p. 101

Balş

p. 101

Caraş

Severin [Tibiscum], Punct Troian

89. laz, corn. Obreja, jud.

Caraş

Severin, Punct

90. Iedera, corn. Iedera, jud.

92.

llişua,

Mureş,

Dâmboviţa,

Punct

Punct Sf. Gheorghe - Pe

corn. Uriu, jud.

p. 100

Castelului

88. laz, corn. Obreja, jud.

91. Iernut, jud.

p. 95

Vamă

80. Halmeu, corn. Halmeu, jud. Satu Mare, Punct:
corn.

Grădiştea

Punct

Şuşara

p. 102

- Rovină

p. 103

Cetăţuia

p. 104

Şes

p. 105

Bistriţa Năsăud

p. 107

93. Isaccea, jud. Tulcea, Punct: Suhat

p. 107

94. Isaccea, jud. Tulcea (Noviodunum), Punct: Cetate

p. 108

95. lsaiia, corn.

Răducăneni,

96. Istria, corn. Istria, jud.
97. Jigodin

Băi

jud.

laşi,

Constanţa

Punct: Balta Popii

p. 110

[Histria)

p. 113

(Miercurea Ciuc), jud. Harghita, Punct: Jigodin I - Câmpul Morii

p. 118

98. Jurilovca, corn. Jurilovca, jud. Tulcea [Argamum, Orgame). Punct: Capul Dolojman

p. 118

99. Jurilovca, corn. Jurilovca, jud. Tulcea, Punct Insula Bisericuţa

p. 123

100.

Lapoş,

corn.

Lapoş,

jud. Prahova, Punct: Poiana Roman

p. 123

101. Lazuri, corn. Lazuri, jud. Satu Mare, Punct: Lu bi tag
102. Lazuri, corn. Lazuri, jud. Satu Mare, Punct Drumul
103.

Lăceni

p. 125
Dorolţ

- Măgura, corn. Orbeasca, jud. Teleorman, Punct

(TEL 001, TEL 008, TEL 011 ),

Lăceni

- teii (TEL 006),

104.

Lăpuşel,

corn. Recea, jud.

Maramureş,

Punct:

105.

Lăpuşel,

corn. Recea, jud.

Maramureş,

Punct: Mociar

106. Lăzarea, corn.

Lăzarea,

p. 126
Lăceni

Măgura

- "Valea Cioroaica"

(CLA 2)

Ciurgău

p. 130
p. 131

jud. Harghita, Punct: Casa Doamnei (Asszonyok haza)

107. Limba, corn. Ciugud; Oarda de Jos, corn. suburb. Oarda, mun. Alba Iulia, jud. Alba
108. Liveni, corn. Manoleasa, jud.

Botoşani

Luncaviţa,

corn.

Luncaviţa,

111. Lupu, corn.

Cergău,

112. Mada, corn.

Balşa,

Mănăstireni,

115.

Măriuţa,

corn.

Cetăţuia

Sălaj,

Frânceşti,

116. Mehadia, corn. Mehadia, jud.

p. 139

Punct: Lab

p. 139
Mănăstirea

Dintr-un Lemn

Călăraşi

Caraş

p. 136

p. 138

Peştera Zidită

jud. Vâlcea, Punct

corn. Belciugatele, jud.

p. 133

p. 137

jud. Alba, Punct: Cimitirul Nou

113. Marin, corn. Crasna, jud.
114.

jud. Tulcea, Punct:

jud. Hunedoara, Punct

p. 132

p. 136

109. Livezile, corn. Livezile, jud. Alba, Punct Biserica românească "Adormirea Maicii Domnului"
11 O.
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p. 139
p. 140

Severin [Praetorium]. Punct: vicus-ul militar Praetorium
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Cigaşe

p. 143
Petriş

118. Miercurea Sibiului, corn. Miercurea Sibiului, jud. Sibiu, Punct:

119. Miercurea Sibiului, corn. Miercurea Sibiului, jud. Sibiu, Punct: Gura
120. Mihai Bravu, corn. Mihai Bravu, jud. Tulcea, Punct:

Taşlâk,

121. Mintiu Gherlii, corn. Mintiu Gherlii, jud. Cluj, Punct:

Ciuleneş

Mirşid,

122.

Mirşid,

corn.

Sălaj,

jud.

Mogoşeşti,

125.

Mogoşoaia,

corn.
corn.

Adunaţii Copăceni,
Mogoşoaia,

Mirşid,

126. Moigrad, corn.

Movile, La

p. 144

Moară

p. 144
p. 146

p. 146

Pescărie

p. 148

li

jud. Giurgiu, Punct: La Cimitir

p. 148

jud. Ilfov, Punct: Chitila - Fermă

Sălaj

jud.

Văii

Punct: Fântâna Albă

123. Moftinu Mic, corn. Moftin, jud. Satu Mare, Punct:
124.

p. 143

[Porolissum), Punct:

Oraşul

p. 149

Roman

[Municipium Septimium Porolisssensium)
Mârşid,

127. Moigrad, corn.
Moşna,

128.

Moşna,

corn.

Ruscă,

129. Mun\ii Poiana

jud.

Sălaj

p. 150

[Porolissum),.Punct: Pomet

p. 152

jud. Sibiu, Punct: Biserica evanghelică

p. 154

jud. Hunedoara

p. 153

130. Murighiol, corn. Murighiol, jud. Tulcea [Halmyris)
131.

Năeni,

132.

Năvodari,

corn.

Năeni,

Constanţa,

jud.

Niculiţel,

133. Niculi\el, corn.
134.

Nufăru,

135.

Ocolişul

corn.

Buzău,

jud.

Nufăru,

Mic, corn.

Punct:

p. 154

Zănoaga

p. 157

Punct: Insula La Ostrov, lacul

Taşaul

p. 159

jud. Tulcea, Punct: Cornet

p. 163

jud. Tulcea, Punct: Dispensar, Trecere bac

Orăştioara

de Sus, jud. Hunedoara, Punct: Apa

p. 164
Grădiştii

- Vila Napoleon

Săvescu

p. 165

136. Ohaba Ponor, corn. Pui, jud. Hunedoara, Punct: Bordu Mare

p. 165

137. Oradea, jud. Bihor, Punct: Cetate

p. 166

138. Oradea, jud. Bihor, Punct: Sere

p. 166

139.

Orăştie,

jud. Hunedoara, Punct: Dealul Pemilor

140. Ostrov, corn. Ostrov, jud.

Constanţa

141. Ostrov, corn. Ostrov, jud.

Constanţa,

p. 167

(Durostorum). Punct: Ferma 4
Punct:

Păcuiul

lui Soare

142. Ostrov, corn. Ostrov, jud. Tulcea [Beroe], Punct: Piatra
Constanţa,

143. Ovidiu, corn. Ovidiu, jud.

Punct:

Frecăţei

Fortificaţia romano-bizantină

144. Panduru, corn. Baia, jud. Tulcea
145. Panic, corn. Hereclean, jud.
146.

Pâclişa,

Sălaj,

Punct: Baza DROMET SA

Buzău,

151.

Pişcolţ,

152.

Platoneşti,

corn.

Pişcolţ,

corn.

153. Plosca, corn.

jud.

Punct: Castru - Sector B, "La Grădiniţă",

jud.

p. 179

Punct: La Arman

jud. Satu Mare, Punct:

Săveni,

Bistreţ,

Buzău,

p. 175

p. 178

SCV Pietroasa - Necropola 2, "Valea Bazinului"
Costeşti,

p. 174

p. 176

Punct: Keller Tag

149. Pietroasele, corn. Pietroasele, jud.

150. Pietrosu, corn.

p. 173

p. 176

turcească

147. Pâncota, jud. Arad, Punct: Cetatea
Sălaj,

p. 170

p. 175

mun. Alba Iulia, jud. Alba, Punct: "La Izvoare"

148. Pericei, corn. Pericei, jud.

p. 168

p. 182

Lutărie

p. 185

Ialomiţa

p. 186

jud. Dolj, Punct: Cabana de Metal

p. 186

laşi,

p. 189

154. Podu Iloaiei, corn. Podu Iloaiei, jud.

Punct:

Şesul

Târgului

155. Podul Mănăstiri, corn. Mera, jud. Vrancea, Punct: Fosta mănăstire Mera, cu hramul "Sfinţii Împăraţi"
156. Poduri, corn. Poduri, jud.

Bacău,

Punct: Dealul Ghindaru

p. 189
p. 190
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157. Poiana, corn. Zvorâştea, jud. Suceava, Punct: În huci la Fedcu
158.

Popeşti,

Mihăileşti,

159.

Poşta,

160.

Prihodişte,

161.

Racoş,

162.

Racoşul

de Sus, or. Baraolt, jud. Covasna, Punct:

163.

Răchita,

corn.

164.

Răchiteni,

165.

Războieni,

or.

Frecăţei,

corn.

corn.

166. Râmnicu

jud. Giurgiu, Punct: Nucet

p. 198

jud. Tulcea, Punct: Cotul Celicului

p. 199

Vaţa

Racoş,

corn.

de Jos, jud. Hunedoara, Punct:

jud.

Săsciori,

corn.

Braşov,

Punct: Piatra

Râşnov,

Peştera Prihodişte

p. 200

Detunată

p. 200

Pădurea

Rica

p. 201

jud. Alba, Punct: Vârful Zăpezii

Mirceşti,

laşi,

jud.

p. 202

Punct: Cimitirul vechi

p. 202

or. Ocna Mureş, jud. Alba, Punct: "Cetate" - Castrul Alei I Bataviorum milliaria

Sărat,

Braşov,

jud.

p. 203
intersecţia

str. Carol I cu str. Constantin Brâncoveanu

Mehedinţi,

170. Rogova, corn. Rogova, jud.
Neamţ,

172.

Roşcani,

173.

Roşia Montană,

p. 204

Punct: Cetatea ţărănească

p. 206

169. Râu de Mori, corn. Râu de Mori, jud. Hunedoara, Punct: Curtea

171. Roman, jud.

p. 203

Buzău

jud.

167. Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, Punct:
168.

p. 198

Punct: La

nobiliară

a Cândeştilor

p. 206

Cazărmi

p. 207

Punct: Episcopia Romanului

p. 208

corn. Dobra, jud. Hunedoara, Punct: Biserica Buna Vestire

"Valea Nanului", zona
zona "Hăbad"),

Roşia Montană,

corn.

Tăul

"Găuri",

Cornii,

p. 208

jud. Alba [Alburnus Maior], Punct: Carpeni, Carpeni -

zona "Hop", zona "Hăbad", traseul drumului roman (zona

Ţarina,

"Găuri"

-

Cârnic

p. 209

174.

Roşia Montană,

corn.

Roşia Montană,

jud. Alba [Alburnus Maior), Punct: Zona Orlea - Tăul Secuilor

175.

Roşia Montană,

corn.

Roşia Montană,

jud. Alba [Alburnus Maior), Punct: Zona Orlea -

terenul lui Aurel Marc
176.

Roşia Montană,

p. 214
Roşia Montană,

corn.

jud. Alba [Alburnus Maior), Punct: Dealul Islazului

177. Sarmizegetusa, corn. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara [Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa]
177 bis. Saschiz, corn. Saschiz, jud.

Mureş,

178. Saschiz, corn. Saschiz, jud.

Mureş,

179. Satu Nou, corn. Oltina, jud.

Constanţa,

180.

Săcelu,

corn.

Săcelu,

Punct: Turnul Bisericii evanghelice

Timiş,

Punct: Cetatea ţărănească

Punct:

p. 214
p. 214
p. 218
p. 218

Punct: Valea lui Voicu

p. 218

jud. Gorj, Punct: La Buha

181. Sânnicolau Mare, jud.
Sebeş,

p. 213

p. 221

Selişte

p. 222

jud. Alba, Punct: str. I. L. Caragiale, nr. 12

p. 224

183. Seghişte, corn. Lunca, jud. Bihor, Punct: În cimitir

p. 224

182.

184.

Sibişel,

185.

Sibişeni

186.

Sighişoara,

jud.

Mureş,

Punct: Dealul Viilor

p. 226

187.

Sighişoara,

jud.

Mureş,

Punct: Turnul Fierarilor

p. 227

188.

Sighişoara,

jud.

Mureş,

Punct: Biserica din Deal

p. 228

189.

Siliştea,

corn. Români, jud.

190.

Siliştea,

corn.

corn. Beriu, jud. Hunedoara, Punct: Bordu
(sat înglobat satului

Siliştea,

jud.

Vinţu

Neamţ,

Brăila,

de Sus), corn.

Punct: Pe

Punct:

p. 225
Vinţu

de Sus, jud. Alba, Punct: Deasupra satului

Cetăţuie

p. 229

Popină

p. 230

191. Siret, jud. Suceava
192. Stelnica, corn. Stelnica, jud.
193. Strei, or.

Călan,

p. 226

p. 230
Ialomiţa,

Punct:

Grădiştea

Mare

p. 232

jud. Hunedoara, Punct: Biserica „Adormirea Maicii Domnului"

194. Stupini, corn. Sânmihaiu de Câmpie, jud.

Bistriţa Năsăud,

Punct:
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195. Suceagu, corn. Baciu, jud. Cluj, Punct: Oradba

p.236

196. Suceava, jud. Suceava, Punct: Curtea domnească

p.237

197. Şeuşa, corn. Ciugud, jud. Alba, Punct: La cărarea morii (Cărarea morii)

p.239

198.

Şeuşa,

corn. Ciugud, jud. Alba, Punct: Gorgan

199.

Şimleu

Silvaniei, jud.

200.

Şoimeni

(Ciomortan), corn.

201.

Şuletea,

corn.

202.

Şuncuiuş,

203.

Târgovişte,

jud.

Dâmboviţa,

Punct: Poarta

204.

Târgovişte,

jud.

Dâmboviţa,

Punct: Biserica Grecilor

Şuletea,

corn.

Teliţa,

laşi,

Frecăţei,

corn.

Punct: Observator
Păuleni,

p.243

jud. Harghita, Punct: "Vârdomb I Dealul

jud. Bihor, Punct:

Cetă\ii

I Dâmbul

Cetăţii"

Şipot

jud. Vaslui, Punct: La

Şuncuiuş,

205. Târgu Frumos, jud.
206.

Sălaj,

p.242

p.247

Peştera Mişidului

Vânătorilor

p.248

- Dealu

p.249
p. 251

Pătule

Punct: Baza

p.252
p.254

jud. Tulcea, Punct: Amza

207. Teregova, corn. Teregova, jud.
Sălaj,

Caraş

208.

Tihău,

209.

Timişoara,

jud.

Timiş,

Punct: Freidori

21 O.

Timişoara,

jud.

Timiş,

Punct:

corn. Surduc, jud.

p.245

Severin, Punct: "La

luncă"

sau "La Hideg"

p.255
p.255

Punct: La Cerniele

p.256

Pădurea

Verde - Muzeul Satului

211. Turda, jud. Cluj [Potaissa], Punct: Dealul Viilor - Dealul

Bănăţean,

str. Aleea CFR nr. 1

Cetăţii

p.256
p.257

212. Turda, jud. Cluj, Punct: Biserica romano-catolică

p.258

213. Tureni, corn. Tureni, jud. Cluj, Punct: Dealul Ghicenghe

p.258

214. Turia, corn. Turia, jud. Covasna, Punct:
215.

Ţuţora,

corn.

Ţu\ora,

laşi,

jud.

216. Urlueni, corn. Bârla, jud.

Băile

Balvanyos - Cetatea Balvanyos

p.259

Punct: Cotu lui Bogdan

Argeş,

p. 260

Punct: Castellum B

217. Vadu

Săpat,

corn. Fântânele, jud. Prahova, Punct: Budureasca 4 "Puţul

218. Vadu

Săpat,

corn. Fântânele, jud. Prahova, Punct: Budureasca 7" La Hula"

219. Vaslui, jud. Vaslui, Punct:
- Dâmboviţa, corn.

Tătarului"

p.261
p.262

Văleni

p.264

Văleni

221.

Vărădia,

corn.

Vărădia,

jud.

Caraş

Severin, Punct: Chilii

222.

Vărădia,

corn.

Vărădia,

jud.

Caraş

Severin, Punct:

- Dâmboviţa, jud. Dâmbovi\a, Punct: Capul Plaiului

p.266
p.267

Pustă

p.267

223. Vârtopu, corn. Ciuperceni, jud. Gorj, Punct: Vârtoapele
Veţel,

Veţel,

225.

Vişina Nouă,

226.

Vităneşti,

227.

Vlădeni,

corn.

jud. Hunedoara [Micia], Punct:

corn.

Vădastra,

jud.

Ialomiţa,

228. Voivodeni, corn. Voila, jud.

Braşov,

229.

Zalău,

230.

Zăgujeni,

jud.

Vlădeni,

Sălaj,

Est Amfiteatru

p.271

Măgurice

Punct: Popina Blagodeasca

p.272

Punct: Biserica "Adormirea Maicii Domnului"

p.273
p.274

Punct: Palvar

Mozăceni,

jud.

Argeş,

p.268
p.270

corn. Constantin Daicoviciu, jud.

231. Ziduri, corn.

Aşezare civilă.

jud. Olt

corn. Purani, jud. Teleorman, Punct:

corn.

p.260

Curţile Domneşti

220.

224.

p.259

Punct:

Caraş

Severin (Tibiscum], Punct:

Aşezarea romană

p.274
p.275

Măgura

232. Zimnicea, jud. Teleorman, Punct: Cetate

p.276

Ghidfalău,

p.277

233. Zoltan, corn.

jud. Covasna
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1. Acâş, corn.

Acâş,

the Calvinist church from Acâş. The church, built in Romanic
style at the end of the 121h century - beginning of 131h century,
seems to be a part of a kindred monastery, founded by the
Akos family. The researches have identified în the northern side
a ruined chapel, built simultaneous/y with the church. There
was a/so found the trace of a medieval ditch surrounding the
whole complex and a necropo/is with two burial horizons: one of
it dating from the 12'h - 151h centuries and the other one from
181h - 191h centuries. Further researches are necessary în order
to verify the southern and the western zone of the church and to
identify other possible ruins related to the monastery.

jud. Satu Mare

Punct: Biserica reformată
Cod sit: 136722.01
Colectiv: Sz6cs Peter Levente (MJ Satu Mare)
Situată

în centrul satului Acâş, biserica reformată este o
de la sfârşitul secolului XII - începutul secolului XIII.
Este foarte probabil că iniţial clădirea servea ca biserică a unei
mănăstiri, întemeiată de familia Akos.
Cercetările arheologice au fost începute în anul 1998,
fiind reluate în 1999 şi 2000. Biserica a fost inclusă în planul
naţional de restaurare şi conservare, săpăturile servind la
întocmirea documentaţiei necesare.
Campania din anul 2000 s-a desfăşurat în lunile iulie şi
august şi a fost finanţată din bugetul Muzeului Judeţean Satu
Mare. A fost continuată cercetarea capelei colaterale nordice,
descoperită în anul 1999, prin deschiderea secţiunilor IV A, IV
B, VII, VIII. Pentru determinarea extinderii necropolei din jurul
bisericii a fost deschisă secţiunea XI A în sudul bisericii şi a fost
extinsă secţiunea VII spre N.
în privinţa capelei, a fost stabilit traseul zidului vestic,
colţul de NV, şi a fost verificată conexiunea zidului estic (umărul
capelei) şi a zidului vestic cu biserica actuală. S-au confirmat
observaţiile din campania precedentă, că în faza iniţială capela
şi biserica au fost construite împreună. Din nefericire, refacerile
ulterioare, mai ales restaurarea din 1896 - 1902, condusă de
arh. Schulek Frigyes, au distrus nivelele de călcare mai vechi.
Stratigrafia este bulversată în jurul bisericii, într-o adâncime
medie de - 0,3 I - 0,4 m, adâncime în care deja numai fundaţiile
sunt observabile, din cauza lucrărilor de canalizare făcute de
Schulek. Acest fapt face imposibilă stabilirea exactă a duratei
de funcţionare a capelei colaterale. A fost descoperit însă, în
interiorul capelei, un mormânt de copil (cu vârsta sub un an),
zidit din cărămidă (M. 15), aparţinând primului orizont de
înhumare. Acest fapt poate să denote folosirea capelei şi ca
loc de înhumare încă din faza iniţială de existenţă a
construcţiei. Inventarele celorlalte morminte aparţinătoare
acestui orizont cuprind: un denar de Friesach, perioada
Eriacensis (1170 - cca. 1200) - CNA Ca9 - în umplutura
mormântului M. 18; o pereche de cercei de formă circulară cu
capăt îndoit (M. 17). Mormintele din orizontul mai recent de
înhumare (sec. XVIII - XIX) au avut ca inventare ace de păr,
cuie de sicriu. Descoperirile au fost restaurate şi depozitate în
Muzeul Judeţean Satu Mare.
Ca limită a sitului medieval putem accepta şanţul care a
fost identificat în S. VII şi în S. XI A, amenajare care se pare că
înconjoară biserica. Adâncimea medie de la nivelul de călcare
actual este -2,9 m, iar faţă de nivelul de călcare medieval este,
probabil, în jur de -2,70 I -2,50 m. Umplutura şanţului conţine
cărămizi cu dimensiuni similare celor din prima fază a bisericii şi
în afara lui nu a fost identificat nici un mormânt din orizontul mai
vechi de înhumare. În schimb, marginile sunt distruse de
înmormântările recente.
Cercetările viitoare trebuie extinse în zona sudică şi
vestică a bisericii, precum şi în zona necercetată a capelei.
Este necesară identificarea construcţiilor anexe, care vor fi
existat în jurul bisericii, precum şi relaţia lor cronologică cu cele
identificate până acum.
construcţie

2.

Acâş,

corn. Acâş, jud. Satu Mare

Punct: Râtul lui Vereş
Cod sit: 136722.03
Colectiv: Nemeti Janos - responsabil (MM Carei), Sz6cs Peter
Levente, Gindele Robert (MJ Satu Mare)
Lucrările de hidroamelioraţii executate în anul 2000 au
afectat culoarul Crasnei în următoarele zone: în amonte, de la
podul peste Crasna de la Giorocuta până la hotarul cu judeţul
Sălaj, apoi în aval, până la Moara de la Acâş, respectiv podul
peste Crasna la comuna Acâş. Potrivit planului de cercetare au
fost efectuate sondaje arheologice la următoarele puncte: Acâş
- Moară (km 39,7 - 38); Acâş - Râtul lui Vereş (km 38,2 - 38,4);
Acâş - Râtul lui Maitiniu (km 38,7 - 39,9); Acâş - Podul Dobrei
(km 39,6 - 40); Supurul de Sus (km 52,3 - 52,4).
Vestigii arheologice au fost descoperite la Acâş - Râtul lui
Vereş şi la Supuru de Sus.
La Acâş - Râtul lui Vereş lucrările au fost conduse de
Nemeii Janos, situl fiind sesizat deja între anii 1981 - 1984, prin
lucrările de îndiguire din această perioadă. Între albia nouă a
Crasnei şi digul de pe malul stâng au fost trasate trei secţiuni
mai lungi, cu dimensiuni de 35 x 2 m, două secţiuni cu
dimensiuni de 20 x 2 m, precum şi alte două cu dimensiuni de
1O x 2 m şi opt casete cu dimensiuni diferite pentru dezvelirea
integrală a complexelor arheologice. În total au fost dezvelite
două locuinţe, un cuptor de copt pâine, două vetre de foc şi 16
gropi menajere. Aceste obiective aparţin mai multor epoci
preistorice, epocii migraţiilor sau Evului Mediu timpuriu. Primul
nivel de locuire s-a format în epoca de trecere spre epoca
bronzului, cultura Baden şi cultura Coţofeni (cca. 2800 - 2400 a.
Chr.). Acest nivel de cultură este suprapus de un strat de
cultură din epoca bronzului mijlociu (cultura Otomani şi cultura
Wietenberg) şi de un altul, aparţinând epocii bronzului târziu,
respectiv prima fază a culturii Pişcolţ - Cehăluţ - Hajdubagos.
Majoritatea gropilor menajere aparţin epocii bronzului, fiind
descoperite şi trei ace de bronz şi alte fragmente de obiecte de
bronz. Sporadic au apărut şi fragmente ceramice celtice din
Latene C, fără un context sigur.
S-a conturat şi un nivel de locuire slavă, din sec. VII,
printr-o locuinţă cu cuptor scobit în lut, L. 2, cu un material
arheologic foarte bogat.
Ultimul nivel de locuire aparţine epocii medievale timpurii
(sec. XI - XIII), reprezintă vatra veche a satului Acâş, aşezare
contemporană cu biserica reformată, construită probabil în sec.
XII-iea, prima fază. Acest sat, care se întindea pe malul înalt al
Crasnei într-o zonă neinundabilă a fost ars, probabil odată cu
năvălirea tătarilor din anul 1241. Au fost observate în mai multe
locuri arsuri şi depuneri de cenuşă.

Abstract
The archaeological excavations have started in 1998 at
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apeduct din lut ars, mai ales din cele de capacitate relativ mare,
cu diametrul de cca. 9 cm, precum şi un rest de apeduct din
acelaşi material, distrus dar in situ, în extremitatea de E a S.
11 b, orientat NE - SV. Anterior, la N de absida basilicii şi
imediat la E de zidul edificiului, a fost descoperit pe locul lui, în
C. 6, un fragment dintr-un canal de scurgere amenajat din dale
de piatră (calcar) şi câteva fragmente de cărămizi, cu direcţia
de la SV către NE şi a cărui poziţie îl arată ca demontat (tăiat)
de la fundarea zidului corespunzător (de E, nava de N) al
basilicii D.
Totodată s-a văzut acum mai clar că absida basilicii D
(ultima ei fază) a tăiat un zid din blochete de calcar legate cu
mortar orientat N - S care, imediat la N de absidă (în dreptul a
cca. 45 grade pe arcul de cerc), era prevăzut, pe când
funcţiona, cu o intrare, fostul prag apărând tăiat de absidă cam
la jumătatea fostei intrări.
În extremitatea de E a S. 11 a şi b, degajarea suprafeţei
dintre aceste secţiuni a arătat existenţa unui acces între cele
două încăperi de zidărie cu mortar slab şi mai mult lut, foarte
larg, de cca:'56-146 cm, cifre înregistrate în funcţie de cele
două ziduri paralele şi parţial lipite unul de altul de la V, pe
direcţia N - S. Ca şi la Oinogetia, într-o fază corespunzând
secolului V, se pare că există şi la Tropaeum Traiani, în acest
punct care nu este singular, o încăpere zidită într-o alta ceva
mai mare, cu zid din piatră legată cu mortar slab (practic, la
curăţarea de acum, pământ). O curiozitate aparte o reprezintă
descoperirea în S. 2, către S, a unei prelungiri (de verificat în
continuare rostul ei) de peste 3 m lungime a fundaţiei
identificate anterior a zidului nartexului primei basilici D (v. şi
mai jos), adică mult către S faţă de limita de S a zidului E - V al
basilicii (D nr.1 şi nr.2). Aceasta ar putea însemna o utilizare de
la început a acestuia pentru o mare anexă la S de basilica
iniţială. Situaţia nu poate fi clarificată prin vreo analogie mai
clară şi doar alte sondaje şi secţiuni, oricum, săpături
sistematice, vor putea clarifica problema aceasta

Bibliografie:
1. C. Kacs6, Faza finală a culturii Otomani şi evoluţia culturală a
acesteia în nord-vestul României, Studii şi Comunicări Satu
Mare, 14, 1997, p. 87 - 88, planşa 5, 6, 7, 8, 9 - Acâş Crasna
Veche.

Abstract
At Acâş - Râtul lui Vereş, as part of a rescue excavation,
there were discovered the following: archaeological materials
without a certain context from Aeneo/ithic (Coţofeni and Baden
cultures) and Celtic Latene; domestic pits belonging to the
Middle Bronze Age (Otomani and Wietenberg cultures) and to
the Late Bronze Age (first phase of Pişcolt - Cehăluţ Hajdubagos cu/ture); a plane dwelling with oven from ?"h
century; different archaeologica/ comp/exes from 11 1h - 131h
centuries.

3. Adamclisi, corn.
[Tropaeum Traiani]

Adamclisi,

jud.

Constanţa

Cod sit: 60892. 08
Colectiv: Ion Barnea - consultant ştiin!ific; Alexandru Barnea (IAB, FIB)
responsabil; Monica Mărgineanu - Cârstoiu, Adriana Panaite, Liana
O!a (IAB); Gheorghe Papuc, Cătălin Dobrinescu (MINAC); Mihai
Ionescu, Robert Constantin (MA Mangalia); Severus Ionescu (FIB);
studen!ii: Florentina Ghemu!, Valentin Bottez, Mircea Dabâca, Daniela
Ispas, Natalia Toma, Cătălin Bojică, Cătălin Pavel, Andrei Pănoiu,
Iuliana Enulescu, Ana-Maria Ghica, Alina Neagu, Cristina Nedelcu,
Alexandru Codescu, Olga Mocanu, Ionu! Bocan, Eugen Paraschiv
(FIB)

surprinzătoare.

În degajarea martorilor dintre S. 5 - 7 şi S. 7 - 8 au apărut
mai multe piese din marmură: trei fragmente mici din coloane,
un fragment din decoraţia cu frunze de acant puternic ajurată a
unui capitel corintic (probabil teodosian) şi două fragmente din
marginea profilată pe ambele feţe a unor (unei) plăci de
cancelli.
La degajarea dinspre S de atrium se observă (aproape
sigur confirmată) existenţa unui acces, larg de cca. 1,22 m,
dinspre anexele de la S în chiar atrium-ul basilicii. Tot la atrium,
dar de astă dată către V şi mai ales prin observarea mai atentă
a detaliilor din S. 12f, redegajată şi extinsă perpendicular în
exterior pe extremitatea de S a zidului de V al atrium-ului, se
naşte ipoteza privind două etape şi totodată dimensiuni diferite
ale atrium-ului, mai extins spre V într-o primă etapă (probabil),
sau oricum, având poate şi ulterior un portic exterior pe latura
de V, rezultat în urma dezafectării segmentului corespunzător
din atrium.
Pe de altă parte, am continuat între timp şi alte observaţii,
ca de pildă la incintă şi în exteriorul acesteia. Cea mai
importantă este înregistrarea, în săpătura deja începută mai de
mult de colega Ioana Bogdan Cătăniciu, a porţii mici de la N,
care, potrivit observaţiilor lui Severus Ionescu, în prezenţa
subsemnatului, va fi avut lărgimea de cca. 1, 15 m. La curăţarea
efectuată pe loc s-a putut observa utilizarea îndelungată a porţii
prin uzura specifică a blocurilor de calcar de la prag, precum şi
scoaterea de blocuri de talie, mai ales din parament, datorată
epocii medievale timpurii.
Fără a fi definitive, se impun câteva concluzii: au existat

Sector Basilica D
Cercetarea desfăşurată în iulie - august 2000 s-a
concentrat în câteva puncte din aria basilicii paleocreştine D,
numită "cu transept" în lucrările mai vechi, unde, pentru început,
am reconstituit grafic, spre o recapitulare generală, dar şi
pentru o mai bună înţelegere personală şi de către întreaga
echipă a situaţiilor arheologice anterior acumulate, schiţa
tuturor intervenţiilor de până în 1999 inclusiv: secţiuni, casete,
sondaje împreună cu schema planimetrică a rezultatelor
obţinute. Schiţa a cuprins, ca instrument practic de lucru, atât
interiorul cât şi spaţiul perimetral al basilicii D.
Scopul cercetărilor întreprinse în anul 2000 a fost nu atât
o extindere în suprafaţă a săpăturilor şi prin urmare obţinerea
unor informaţii noi, cât racordarea rezultatelor anterioare şi a
celor la zi pentru o privire şi înregistrare (inclusiv grafică) de
ansamblu a evoluţiei acestui segment foarte important al
oraşului roman.
Prin degajări noi parţiale, dar mai ales prin redesfacerea
şi curăţarea mai multor secţiuni şi casete, precum şi prin
înlăturarea unor martori dintre secţiuni, s-au putut face
numeroase constatări noi, reconfirmări sau infirmări, dar şi
multe descoperiri noi.
În mai multe puncte ca de pildă în C. 19, la N, S. 11 b, la E
de basilică, S. 2, în narthex, la S şi la N ş. a., s-au descoperit
din nou, dar tot în poziţie secundară, fragmente de tuburi de

20

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000
Comparând rezultatele obţinute în S. 2 cu ceea ce s-a
putut observa după curăţarea secţiunii S. 3, putem presupune
că avem o anexă a basilicii, ce comunică cu atrium-ul, cu două
încăperi şi cu cel puţin două faze de evoluţie (la fel cu fazele
bazilicii ?).
La S de atrium, pe o suprafaţă curăţată încă din campania
din iulie - august 2000, a fost trasată C. 21, cu dimensiunile 3 x
5 m. Iniţial, ne-am adâncit în această casetă până la ultimul
nivel arheologic, apoi în toată suprafaţa cuprinsă intre S. 3,
zidul de S al atrium-ului, limita actuală a săpăturii în sectorul D
(la extinderea spre sud, la adâncimea de -0,6 m a fost găsită o
monedă), şi zidul adosat atrium-ului în colţul de SV, orientat
spre S şi care separă această zonă de cardo.
Nivelul pe care ne-am oprit aici este asemănător cu cel
dintre cele două abside (S. 9 - S. 1O).
În S. 8', la adâncimea de -0,2 I -0,3 m, apare un strat de
dărâmătură, care nu ne permite să spunem nimic despre
traseul absidei. În aceste condiţii, am lăsat un martor de 1 m şi
ne-am extins spre S cu o casetă (S. 8' P, 2 x 2 m); aici, la
adâncimea de -0, 1 m apare aceeaşi dărâmătură compactă ca şi
în S. 8', iar pe colţul de SV al casetei apare un pavaj de
cărămidă foarte bine păstrat, care coboară chiar în colţul
casetei, până la - 0,2 I -0,25 m. Apariţia acestui pavaj ne-a
determinat să trasăm, lăsând un martor de 1 m; extindere spre
sud) o nouă casetă (S. 8' PP; 2 x 2 m) în care, la adâncimea la
care în S. 8' P a apărut pavajul, aici nu mai apare nimic
asemănător. Aceste două casete S. 8' P şi S.8' PP au fost
acoperite, urmând să fie reluate în campaniile următoare.
În actualul stadiu al cercetărilor arheologice în acest
punct, putem presupune că intre cele două abside era un spaţiu
de circulaţie pe lângă basilică, cea de-a doua absidă (al cărei
traseu nu-l cunoaştem decât pe o mică porţiune) putând
reprezenta limita edificiului basilical.
Al doilea punct avut în vedere în această campanie a fost
S. 2, reluată şi adâncită până la -1,9 m. Aici apărea încă din
campania din iulie - august a.c. un zid perpendicular pe cel de
S al basilicii, orientat spre S şi al cărui traseu şi închidere nu
erau vizibile. În momentul adâncirii în S. 2 au apărut două ziduri
orientate E - V astfel că, dinspre zidul basilicii spre S, S. 2 a fost
impă~ită în trei secţiuni mai mici: S. 2.1, S. 2.2 şi S. 2.3.
ln S. 2.1. a fost curăţat zidul adosat zidului bazilicii; lângă
acesta, chiar în profil apar 3 lespezi mari de piatră, aşezate una
în continuarea celeilalte.
În S. 2.2 ne-am adâncit până la -1,9 m . Aici în profil apar
ca şi în S. 2.1 trei lespezi de piatră, aşezate în continuarea
celor din S. 2.1. În interiorul secţiunii apar două ziduri
suprapuse orientate E - V şi trei ziduri orientate N - S. Cel mai
vechi zid orientat E - V reprezintă închiderea celui orientat N - S
din S. 2.1. La adâncimea la care ne-am oprit în grund apare un
rest de pavaj (?) I zid(?) , unde a fost găsită şi o monedă.
În S. 2.3 ne-am adâncit până la -1,05 m oprindu-ne pe un
strat de pământ galben, lutos. ·
În S. 2 au fost înregistrate grafic profilele (S. 2.1, S. 2.2,
S. 2.3) şi grundurile (S. 2.2, S. 2.3).
Comparând rezultatele obţinute în S. 2 cu ceea ce s-a
putut observa după curăţarea secţiunii S. 3 putem presupune
că avem o anexă a bazilicii, ce comunică cu atrium-ul, cu două
încăperi şi cu cel puţin două faze de evoluţie (la fel cu fazele
bazilicii).
La S de atrium, pe o suprafaţă curăţată încă din iulie august 2000, a fost trasată C. 21. Iniţial ne-am adâncit în
această casetă până la ultiRlul nivel arheologic, apoi în toată
suprafaţa cuprinsă intre S. 3, zidul de S al atrium-ului, limita
actuală a săpăturii în sectorul D (la extinderea spre sud, la

în acest punct, unde se află ruinele basilicii D, două basilici
succesive construite din temelii şi datând din sec. IV - V şi V VI cel mai devreme, mai curând poate doar din sec. V, pentru
că aceea din a doua jumătate a sec. IV, azi dispărută, dacă va
fi existat aici, trebuia să fi fost cu mult mai mică decât cea
vizibilă azi; a doua basilică are la rândul ei două faze; ambele
au avut o decoraţie arhitectonică din marmură destul de bogată;
prima basilică, astăzi parţial identificabilă, a fost construită în
interiorul unui edificiu dezafectat datând cel mai probabil din
epoca Principatului şi făcând parte din zona monumentală a
forului, pe atunci într-o poziţie mai înaltă decât cea vizibilă azi.
Acest edificiu avea un sistem de încălzire cu hipocaust (erau
poate băi sau doar dispunea de băi) - din acest edificiu se
păstrează mai clar o parte din zidul de E, la E de basilică, şi
absida pavată cu cărămizi de la S, refăcută şi probabil utilizată
de basilică pentru nevoi specifice; ca şi la Dinogetia, în
perioada refacerilor din sec. V se observă ici-colo reconstruirea
unor case (încăperi) în interiorul celor mai vechi şi ruinate. Este
o perioadă de decădere a calităţii vieţii urbane, de constatat
între sfârşitul sec. IV şi a doua jumătate a sec. V, după care
începe un reviriment, dar într-o măsură şi manieră diferite de
sec. li - IV p. Chr.
Cercetările arheologice desfăşurate în septembrie 2000 la
Basilica D (cu transept) în sectorul D al cetăţii Tropaeum
Traiani au urmărit, ca şi în campaniile anterioare, clarificarea
din punct de vedere stratigrafic, a raportului dintre ruinele
basilicii D, cu fazele ei şi construcţiile anterioare (aşa cum a
rezultat din cercetările anilor precedenţi, basilica a fost ridicată
în interiorul unui edificiu mai mare, distrus la sfârşitul sec. IV începutul sec. V). Lucrările s-au desfăşurat la S de basilică; aici
au fost reluate secţiuni mai vechi (S. 7 - 10) şi au fost trasate
trei noi casete şi o secţiune.
În zona secţiunilor nr. 7 - 1O au fost demontaţi martorii;
ne-am oprit pe ultimul nivel arheologic (pământ galben, bine
bătătorit), la o adâncime de -0,50 m de la nivelul actual de
călcare. În secţiunile 9 - 10 era vizibil un zid (grosime 0,6 m;
blochete mici legate cu pământ), orientat aproximativ NE - SV,
păstrat mai bine spre latura estică a S. 1O. După demontarea
martorului dintre S. 1Oşi S. 9 şi curăţarea acestui zid, a reieşit
clar că el are forma unei "abside", mult mai largi, care pare să o
dubleze pe cea deja cunoscută, care aparţine edificiului mai
vechi în care s-a construit basilica, dar care a funcţionat ca
anexă a basilicii (această absidă se află la S de transept; a fost
pusă în evidenţă de cercetări mai vechi, din 1993 - 1994).
Nivelul pe care ne-am oprit după demontarea martorilor apare
foarte bine păstrat intre cele două abside. Deoarece absida cea
nouă intra în profilul S. 8', am trasat o nouă secţiune,
perpendiculară pe vechea absidă (denumită S. 8', cu
dimensiunile de 2 x 3,5 m). S. 8 a fost trasată pentru a vedea
dacă absida se continuă şi ce directie are.
În S. 2.1 a fost curăţat zidul adosat zidului basilicii; lângă
acesta, chiar în profil, apar trei lespezi mari de piatră, aşezate
una în continuarea celeilalte.
În S. 2.2 ne-am adâncit până la -1,9 m. Aici, în profil, apar
ca şi în S. 2.1, trei lespezi de piatră, aşezate în continuarea
celor din S. 2.1. În interiorul secţiunii apar două ziduri
suprapuse, orientate E - V şi trei ziduri orientate N - S. Cel mai
vechi zid orientat E - V reprezintă închiderea celui orientat N - S
din S. 2.1. La adâncimea la care ne-am oprit pe grund apare un
rest de pavaj (zid ?), unde a fost găsită şi o monedă.
În S. 2.3 ne-am adâncit până la -1,05 m, până la un strat
de pământ galben-lutos (steril arheologic).
În S. 2 au fost înregistrate grafic profilele (S. 2.1, S. 2.2 şi
S. 2.3) şi grundurile (S. 2.2, S. 2.3).
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adâncimea de -0,6 m a fost găsită o monedă) şi zidul adosat
atrium-ului în colţul de S - vest, orientat spre sud, şi care separă
această zonă de cardo. Nivelul pe care ne-am oprit aici este
asemănător cu cel dintre cele două abside (S. 9 - S. 1O).
Cercetarea în această zonă va continua în campania viitoare.

Rezultatele cercetărilor au confirmat stratigrafia generală
pentru zona ce urmează a fi cercetată exhaustiv în
următorii ani, cu unele observaţii privind situaţia înregistrată în
sondajul SJ. I.
Adâncimea maxima până la care s-a ajuns,
intenţionându-se surprinderea stratului de lut, steril din punct de
vedere arheologic, a fost în S. 5 de 2,20 m. Situaţia arheologică
înregistrată în S. 5 se prezintă în felul următor:
1. Stratul vegetal, cu grosimea de max. 0,35 m, conţinea,
aşa cum era de aşteptat, ceramică fragmentară, de factură
romană (sec. li - IV) şi fragmente de ţigle şi olane.
2. Sub stratul vegetal, până la adâncimea de -0, 55 / -0,65
I -0,75 m, au fost înregistrate mai multe situaţii concrete: astfel,
în carourile 1 - 3, a fost surprinsă o podea marcată şi de
resturile unei vetre uşor albiate, cu diametrul de 0,6 m, podea
ce fusese înregistrată ca atare în S. 4 din 1998; acest nivel de
călcare suprapune un altul, similar, vizibil în profilul secţiunii pe
o lungime de peste 5 m. Podelele menţionate erau din lut negru
bine bătătorit, cu grosimea de 0,03 I 0,05 m şi o consistenţă
extrem de mare. Cele două nivele sunt marcate de material
ceramic de factură locală, lucrată cu mâna, dar şi de factură
elenistică (partea inferioară a unei amfore de Sinope, ceramică
fină cu firnis negru sau ceramică comună), oase de animale,
zgură, fragmente de chirpici, cărbune. În caroul 1, la adâncimea
de -0,65 m a fost surprinsă o groapă, de formă circulară, care a
fost secţionată şi înregistrată ca atare (complexul 19).
Conţinutul gropii era alcătuit din ceramică lucrată cu mâna (un
vas globular cu înălţimea de 6,2 cm şi diametrul gurii de 12,5
cm), partea inferioară a unei amfore de Sinope, ceramică
lucrată la roată, lustruită, fragmente mici de chirpici, urme de
arsură, inclusiv pe unele fragmente ceramice şi un os de animal
cu urme evidente de lustruire (cu lungimea de 22 cm) şi de
uzură pe una dintre feţele lungi, care avea la un capăt o
perforaţie (patină ?). Adâncimea maximă până la care a fost
surprinsă groapa, înregistrată ca o groapă menajeră, care
conţinea şi cenuşă, depusă sub forma unei lentile în partea sa
inferioară, a fost de -1, 15 m fată de nivelul actual de călcare.
3. în carourile 1 - 2, de la adâncimea de cca. -1,4 m a fost
surprins în profil, dar şi în grund, un bordei cu dimensiunile de
2,40 x 1,90 m, săpat în lut galben, pereţii prăbuşindu-se peste
conţinutul acestuia în momentul distrugerii. Acesta conţinea
ceramică fragmentară, lucrată în special cu mâna, dar şi la
roată, de factură locală (fragmente din partea inferioară şi din
pereţii unui chiup, cu urme de ardere secundară) şi de import
(ceramică cu firnis negru), fragmente mari de zgură, chirpici,
cărbune. În partea inferioară, au fost surprinse în profil şi două
urme de pari. Adâncimea maximă atinsă a fost de -2,5 m faţă
de nivelul actual de călcare, iar partea inferioară a locuinţei a
fost înregistrată la adâncimea de -2,2 m.
4. La limita unor lentile cenuşoase, situate sub nivelul de
călcare înregistrat la adâncimea de -0,65 m, a fost surprinsă o
groapă în formă de clopot a cărei limită inferioară a fost
înregistrată la -2,05 m. înregistrată în grund la -0,9 m, groapa
se continua în profilul de SV, fapt constatat şi ulterior desenării
profilului martorului de SV, când s-a încercat extragerea unor
oase încastrate în profil, dar care aparţineau unui animal (cal),
depus în groapă alături de material ceramic fragmentar
(ceramică lucrată la roată, de factură locală) şi de 12 obiecte cu
formă aproximativ circulară (8 întregi şi 4 fragmentare) cu
diametre cuprinse între 6,5 - 7,5 cm, lucrate dintr-un lut de
proastă calitate, uscate la soare şi care au pe una dintre feţe o
impresiune alveolară cu diametrele cuprinse între 3 şi 3,5 cm.
Unele dintre acestea au urme de ardere secundară pe partea
opusă celei cu alveolă. Semnificaţia acestor obiecte rămâne
stabilită

Abstract:
A. Ouring the archaeo/ogical campaign from July - August
2000 we have focused our attention in a number of points of the
basi/ica O. The purpose of our research was not only an
extension of diggings to obtain new information buf a/so to
conect old resu/ts with the new one, for estab/ishing a general
view concerning the general evolution of this part of the Roman
town. At the actual stage of investigation we can emphasize
some conclusions which are not definitively: there were here,
where the ruins of the basi/ica are, two basilicas built
successively from the foundations and dated ear/iest in the 41h 5'h and 5'h - filh centuries A.O., maybe only from the 5'h century,
because the one from the second half of the 41h century A.O.
(entirely destroyed today) had tobe smoller then the one visible
today; the second basilica has two phases of construction, both
of them with marble decoration (rich enough); the first basilica
was build inside of a construction from the early Roman period
which belongs to the monumental area of the forum; this
construction has a hypocaustum (maybe were the baths or only
a part ofit was a bath).
B. ln September 2000 we have concentrated our attention
in three points of the basilica: S. 9 - 10, S. 2 and C. 21 (south of
the atrium of the basilica). ln S. 9 - 10 we found a stane wall like
an "apse" bigger than the one already known (this belongs to
the construction inside which a basilica was built; she was used
like an annexe for the basilica; the apse was discovered in 1993
- 1994). Comparing the results from S. 2 with those from S. 3
we can presume that what we have here is an annexe of the
basi/ica connected with the atrium; the annexe had two rooms
and at least two phases of development.
ln C. 21 we have to continue the research during the next
campaign because at present we have not enough elements to
describe the evolution of the annexe south of the atrium.

Sector Platou Est
Colectiv: Alexandru Bamea - responsabil (IAB, FIB); Margareta
Arsenescu, Cristian Olariu, Carol Căpiţă {FIB); studen\ii: Florentina
Ghemu\, Valentin Bottez, Mircea Dabâca, Daniela Ispas, Natalia
Toma, Cătălin Bojică, Cătălin Pavel, Andrei Pănoiu, Iuliana Enulescu,
Ana-Maria Ghica, Alina Neagu, Cristina Nedelcu, Alexandru Codescu,
Olga Mocanu, Ionuţ Bocan, Eugen Paraschiv {FIB)
În perioada 15 - 29 iulie 2000 s-a desfăşurat campania de
arheologice sistematice pe platoul situat în faţa porţii
de E a cetăţii Tropaeum Traiani. Această campanie se înscrie
în seria celorlalte cinci campanii şi a avut drept scop extinderea
cercetărilor începute în 1993.
Având în vedere situaţiile concrete înregistrate în
campaniile din 1998 şi 1999, s-a preferat deschiderea unei
secţiuni (S. 5) situată perpendicular pe ultima cronologic
deschisă (S. 4), în 1998 şi epuizată în 1999, lăsând un martor
stratigrafic cu lăţimea de 1 m şi desfăşurată pe lungimea de 14
m (lăţimea secţiunii a fost de 2 m). Totodată, având în vedere
rezultatele înregistrate în urma unor repetate periegheze pe
acelaşi platou, s-a efectuat şi un sondaj stratigrafic - SJ. I (cu
dimensiunile de 6 x 2 m) situat la cca. 100 m NE de secţiunea
săpături
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începutul secolului li p.Chr. 3 a fost incendiată şi apoi refăcută;
materialul numismatic din nivelul fazei refăcute indică pentru
incendiu o dată anterioară lui Septimius Severus4, ori ştim că
atacul costobocilor din 170, a afectat municipiul Tropaeum
Traiani, victimă căzând şi unul din duumviri - L. Fufidius
Lucianus5.
După atacurile din vremea lui Marcus Aurelius se
consideră necesar o întărire a fortificaţiei la intrarea de E cu o
Binnenhoff adosată turnurilor porţii spre interior. Oraşul roman
se bucură în secolul III de o prosperitate vizibilă în bogăţia
materialelor descoperite în straturile intersectate prin cele
câteva sondaje efectuate până la pământul viu. Aria oraşului
cuprinsă de ziduri în epoca Principatului este încă prilej de
discuţii, ipoteza noastră bazată pe rezultatele inedite ale
săpăturilor din sectorul sudic şi pe interpretarea fotografiei
aeriene din 1973, este contestată, iar cercetări exprese pentru
confirmarea ei nu am reuşit să programăm.
În absenţa datelor pozitive privind incinta timpurie pe
celelalte trei laturi şi dimensiunile municipiului, trebuie să
accentuăm absenţa urmelor acesteia în structurile incintei
"constantiniene" de pe laturile de V şi sud.
Poarta de vest, restaurată în pripă, fără un studiu
arheologic complet, este aparent întru totul asemănătoare porţii
de est; ca şi în structura turnului de S T. 22, se poate constata
că sub nivelul de construcţie sunt puse în fundaţie piese
arhitectonice de la mari monumente anterioare; diferenţa
esenţială este că la poarta de V nu s-au descoperit urme ale
unei porţi anterioare. Sondajul pe care l-am făcut a putut aduce
doar elemente privind o eventuală întrerupere a lucrărilor în
faza de construcţie la nivelul fundaţiilor, în zona de contact
dintre curtină şi turnul nordic. Această constatare poate fi
susţinută doar pentru că pe curtina dintre porţile de V şi de S sa pus în evidenţă o fază de construcţie, databilă după mijlocul
secolului III şi pentru că ea se regăseşte şi la turnurile T. 4 şi T.
13 sau la incintă în dreptul paternei de lângă turnul T. 19
Fundaţii din piatră brută legată cu mortar au fost
descoperite între turnurile existente. Planul acestor turnuri este
semicircular, mai degrabă late decât lungi, axul perpendicular
pe incintă fiind de cca. 1O m, iar cel paralel depăşind 11 m;
fundaţiile de o masivitate remarcabilă sunt de cca. 3,95 m late,
mult adâncite în pământul viu şi sprijinite de o reţea de pari de
lemn înfipţi în lut, peste ei aruncându-se numai piatră brută pe o
adâncime de -0,8 I -0,9 m şi abia după această fundaţie seacă
s-a umplut groapa de fundaţie cu piatră legată cu mortar pe o
înălţime de cca. 0,6 m. Această structură s-a putut constata
datorită faptului că s-a oprit construcţia fundaţiilor, încă înainte
de a se ajunge la nivelul de călcare al constructorilor, iar la
reluarea lucrărilor de construcţie, aceste fundaţii scoase din
proiect au fost folosite ca sursă de piatră de construcţie, căci
pământul galben adus ce acoperă fundaţiile abandonate umple
şi groapa de scoatere a pietrei din frontul turnurilor. Această
serie de descoperiri permite să se afirme că punerea în operă a
proiectului iniţial de construcţie al curtinei de SV între cele două
porţi a fost abandonată şi după o vreme reluarea lucrărilor a
însemnat şi schimbarea proiectului.
Pe incinta de N, turnul T. 4 este la capătul nordic al cardo
maximus şi am început o cercetare, prin reluarea unor săpături
de la începutul secolului, practicate şi ele pentru a căuta o
eventuală poartă; pentru incinta constantineană lipseşte o
poartă majoră; dar noi presupunem că municipium-ul, de plan
dreptunghiular avusese o poartă şi pe această latură în epoca
post traiană. Turnul T. 4 nu fusese săpat decât în vecinătatea
intrării în turn şi am avut şansa să golim circa jumătate din
interiorul nederanjat; sub turn nu am descoperit faza traiană a

încă incertă,

cu toate că este evidentă depunerea acestora
cu animalul, pe care-l apreciem ca fiind întreg şi care
urmează a fi dezvelit în totalitate în campania viitoare. De notat
şi faptul că aceste obiecte au fost depuse în zona capului
calului, iar toată zona, până la nivelul de -0,75 m, era
impregnată cu cărbune de lemn.
5. Stratul de lut galben a fost înregistrat la -0,75 (SE) I 2,2 m (NV). încadrarea cronologică a straturilor de cultură puse
în evidenţă în campania 2000 este în linii mari cuprinsă în
secolele IV I III - li a. Chr. şi li - III p. Chr„ dar trebuie avut în
vedere că în straturile cu material scurs sau răscolit de lucrările
agricole există şi ceramică tipică pentru secolul IV p. Chr.
Sondajul stratigrafic (SJ. I) efectuat la cca. 100 m NE faţă
de secţiunea S. 5 a atins o adâncime de -0,6 m de la nivelul
actual de călcare. Au fost identificate trei straturi:
- stratul vegetal (O I -0,25 I -0,38 m) care conţinea
material ceramic amestecat, sedimentul fiind afectat de drumul
contemporan aflat în apropiere (7 m);
- strat gălbui prăfos; adâncime -0,25 I -0,38 - 0,48 m; au
fost identificate urmele unei podele (în caroul N), o groapă
(delimitată de fragmente ceramice lucrate la roată şi oase de
porc) cu umplutură prăfoasă;
- strat gălbui lutos (- 0,48 până la -0,6 m) cu o vatră
circulară delimitată de pietre (diametrul de 0,4 - 0,5 m); de notat
este faptul că toate straturile au fost afectate de lucrările
agricole (o lamă neolitică fragmentară a fost identificată la limita
dintre stratul vegetal şi cel gălbui prăfos); atât vatra, cât şi
podeaua (prima datată în sec. V - IV p. Chr„ cea de-a doua în
sec. III a. Chr.) sunt fragmentare şi rupte din context.
Datarea straturilor puse în evidenţă este în linii mari
cuprinsă în sec. IV - III a. Chr. pentru primul strat şi V - IV a.
Chr. pentru cel de-al doilea.

odată

Ouring the archaeo/ogica/ campaign from July - August
2000 we have opened a new section named S. 5 perpendicular
on section S. 4 (campaign 1998 - 1999). We made a/so a
stratigraphyca/ sounding at about 100 m NE from S. 5.
The results of aur researches have confirmed the general
stratigraphy, but we have made some new observations
concerning the situation observed in the stratigraphycal
sounding. The archaeo/ogica/ levels are dated between 4th - 3rd
- 2"d B.C. and 2"d - 3rd A.O. in the settlement and those from
the stratigraphyca/ sounding between 4th - 3rd B.C. and f51h - (3th
A.O.
ln the future campaign, we want to foccuse aur attention
on the mast important discovery made in aur settlement;
respectively some circular ceramics objects placed around the
head of a horse - a structure we do nat know its significance.
We shall continue aur research in this area during the next
years.

Sector Poarta Nord
Colectiv: Ioana Bogdan

Cătăniciu

(IAIA Cluj)

Cercetările de la poarta răsăriteană mi-au permis să
stabilesc existenţa încă la începutul secolului li p. Chr. a unui
zid de incintă 1 cu o poartă cu turnuri pătrate 2 , puţin ieşinde faţă
de linia zidului. Această primă incintă construită în opus
quadratum la nivelul N. li, databil prin materialul ceramic la
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Em. Popescu, Studii Clasice, VI, 1964, p. 192 sqq, dar şi alti
locuitori - CIL III, 14214, 12.
·

unei incinte, ci doar o fundaţie abandonată, contemporană cu
cea de pe curtina de vest, sector sud. Turnul T. 4 s-a dovedit a
fi de formă semicirculară mult alungită, iar incinta a fost
construită pe un nou traseu, chiar pe marginea pantei;
(Vitruvius, I, 1O, 5 - fundaţia trebuie săpată până când se
ajunge la pământul tare; 8 - incinta trebuie trasată de-a lungul
unui teren râpos).
Cercetările în punctul ales de noi s-au dovedit deosebit de
fructuoase deoarece am intersectat cardo şi am descoperit o
poartă de mici dimensiuni care a funcţionat până la sfârşitul
vieţii în cetate. Deci Tropaeum Traiani are ca toate oraşele de
tip castrens porţi pe cele patru laturi, la fiecare din capetele
celor două drumuri principale - cardo şi decumanus maximus.
Cercetarea porţii de N a început în 1999, prin
îndepărtarea dărâmăturilor care o blocau. Abia în 2000, cu
fondurile obţinute prin Comisia Naţională de Arheologie de la
Ministerul Culturii am putut obţine primele date despre această
poartă. Dintru început trebuie spus că cercetarea s-a limitat de
fapt la îndepărtarea masivului strat de dărâmătură şi mortar
care acoperea întreaga suprafaţă dintre turnul T. 4 şi incintă în
exterior şi poarta propriu-zisă, ca urmare a faptului că în Evul
Mediu timpuriu s-a desfăşurat un proces amplu de demantelare
a întregii incinte prin prelevarea blocurilor de parament. în
stratul de dărâmătură am descoperit câteva fragmente
ceramice de tip Dridu şi un foarte frumos vârf de lance, destul
de corodat de şederea îndeiungată în stratul de mortar.
Demantelarea a afectat în întregime paramentul incintei şi
la V de poartă chiar şi emplectonul, care s-a păstrat la o
înălţime mult mai mică. Suntem de părere că în momentul în
care s-a început demantelarea era încă vizibil că aici era o
poartă, pentru că aceasta a fost şi ea demantelată în întregime
şi de o parte şi de cealaltă a incintei până la nivelul de călcare
din ultima fază de functionare.
Poarta s-a const~uit în imediata vecinătate a turnului T. 4
şi avea şi menirea să rezolve o schimbare de directie a
traseului incintei, care la V de poartă primeşte direcţia E, - V,
după ce de la coltul de NE avusese o directie dictată de
configuraţia terenuluL orientare spre NNV.
·
Poarta situată la 1 m de colţul incintei cu turnul T. 4 este
lată de 1,4 m şi a avut în acestă formă două momente
constructive. Pragul inferior, al primei faze de constructie s-a
păstrat spre exterior şi este alcătuit dintr-o lespede de mari
dimensiuni, care păstrează la exterior spre V lăcaşul în care se
rotea axul porţii cu un singur batant. Poarta închisă se asigura
cu o bârnă de lemn (21 x 29 x 180 cm) al cărei lăcaş s-a păstrat
în emplectonul de la răsărit de poartă, pe o lungime de 1,4 m la
care se adaugă şi cei 0,40-0,45 m care trebuie să fi fost din
blocuri ecarisate, ale căror urme s-au păstrat în mortarul de
peste fundaţia porţii. Bârna se afla la înălţimea de 0,9 m peste
nivelul pragului din această fază. La un moment dat poarta a
fost refăcută, pragul ei ridicându-se cu cca. 0,30 m; pragul
acestei faze - cu semnele evidente ale unei îndelungi folosiri,
fără reparaţii - se păstrează doar spre interior şi a fost construit
peste un strat de pământ şi pietre de mici dimensiuni, printre
care am descoperit mai mulţi nummuli de secolul V. Cercetările
pe care le vom desfăşura în continuare îşi propun să caute
traseul incintei traiane, câţiva metri mai spre interior.
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4. Aiud, jud. Alba
Punct: Cetătuia
Cod sit: 1222.04
Colectiv: Horia Ciugudean, Aurel
Sabin A. Luca (ULB Sibiu)

Dragotă,

Adrian Gligor (MNUAI);

Campania din anul 2000 nu a putut continua sectiunea

magistrală (S. I) începută în anul precedent şi orientată pe axul

!ung al movilei, datorită culturilor de porumb care o acopereau.
ln consecinţă, au fost executate două secţiuni de control şi o
suprafaţă spre capătul vestic al movilei, la marginea fostei
cariere de balast.
S. I I 2000 a avut dimensiunile de 12 x 2m, stratigrafia sa
verticală fiind relativ simplă. Sub nivelul de sol arabil, de cca.
0,25 - 0,3 m grosime, urmează un strat de culoare cenuşiu
negricioasă, bogat în resturi ceramice, situat între cca. -0,30 I 0,65 m, după care apare solul virgin, reprezentat de o depunere
argiloasă. Dacă în stratul arabil, răvăşit de plug, au apărut
materiale arheologice amestecate (Hallstatt, Coţofeni), în stratul
de culoare cenuşiu-negricioasă au apărut aproape în
exclusivitate materiale aparţinând culturii Basarabi, care în
câteva cazuri se grupau în complexe de locuire, evidenţiate în
general la baza stratului de cultură. Un asemenea complex (C
3), constând din fragmente ceramice, oase de animale şi pietre
de râu, a fost parţial dezvelit la adâncimea de -0,64 m, între
metri 1,90 - 2,60.
Majoritatea ceramicii este neornamentată, decorul care
apare pe buza câtorva străchini constând din caneluri oblice.
Vasele cu lustru metalic sunt şi ele rare, suprafaţa ceramicii
fiind de obicei doar îngrijit netezită. Din stratul de cultură
provine şi o rondelă de os, decorată pe una din suprafeţe cu
cerculeţe.

S. li I 2000 a fost amplasată perpendicular pe mijlocul lui
S. I I 2000, fiind segmentată în două sectoare: S. li şi S. li bis.
Stratigrafia este asemănătoare cu cea a secţiunii precedente,
cu remarca prezentei mai consistente a materialelor Cotofeni
acestei culturi aparţinându-i şi o groapă bine marcată în profilul
de NE, între m. 0,40 - 1,6 şi care se adâncea până la
adâncimea de -0, 75 m de la nivelul actual al solului. După
materialul ceramic rec~ltat în cuprinsul gropii, aceasta aparţine
fazei a li-a a culturii. ln S. li bis a fost surprins un complex
Basarabi (L 1) între metri 1,7 şi 3,4, care a fost dezvelit în
întregime, prin deschiderea unei casete în peretele de NE.
Complexul s-a dovedit a fi un semibordei, a cărui groapă avea o
adâncime de -0,6 m, măsurată de la buză, în cuprinsul său fiind
aflate numeroase fragmente ceramice, oase de animale, bucăţi
de chirpic. Ceramica descoperită aparţine atât categoriei de uz
comun, cât şi celei fine, puternic lustruite şi decorate prin
imprimare sau incizare.
S. III I 2000 a constat în dezvelirea unei suprafeţe de 3 x
4 m, pe un ic rămas nedistrus de carieră, aici fiind descoperită o
groapă (C 2) aparţinând perioadei timpurii a epocii bronzului,
din care provin câteva vase cu profilul întregibil, în special
castroane cu buza evazată, unele prevăzute cu "manşete". Un
ornament inedit îl reprezintă un şir de proeminenţe mari, conice,
aplicate sub buza unui recipient, amintind de motivistica
glinoidă. Tot în S. III au apărut şi câteva fragmente ceramice
neolitice, care semnalează prezenţa unei locuiri din această

Op. cit. p.48 sqq.
Ephemeris Napocensis, li, 1992, p. 193 - 206.
Tropaeum Traiani, I, p. 180 - 182, pl.146 - 148.
Loc.cit., p. 51.
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fost dotată cu o instalaţie de hypocaustum, care se afla numai
pe latura de V a acesteia, paralelă cu zidul corespunzător al
camerei. În acesta din urmă a fost descoperită şi gura
praefurnium-ului care deservea instalaţia respectivă. În aceeaşi
încăpere s-a descoperit o succesiune de trei canale pentru
aducţiunea I evacuarea apei, orientate E - V, care se
suprapuneau parţial. Pe zidurile care delimitau camera E pe
laturile de E şi de V a fost descoperită tencuială pictată
policromă, atât in situ, cât şi căzută. Din păcate, podeaua din
opus signinum a acestei camere, ca şi o parte din elevaţia
zidului estic al camerei au fost distruse de o locuire medievală
timpurie (sec. XI - XII). Totodată, în interiorul aceleaşi camere
au fost descoperite urmele sporadice ale unei locuiri preistorice,
încadrate, după materialul ceramic fragmentar, în perioada de
tranziţie de la epoca bronzului către începutul epocii fierului.
2. Camera D, situată în continuarea camerei E, spre est,
având totodată şi un zid comun cu aceasta din urmă. Ca şi în
cazul precedentei încăperi, se poate preciza numai lungimea ei,
de 5, 1 m şi faptul că a fost dezvelită pe o lăţime de 3,5 m, fără
a-i cunoaşte toate laturile din aceleaşi motive menţionate mai
sus. Acestei camere i s-au păstrat 3 m din podeaua de opus
signinum pe care o deţinea. Era de asemenea o cameră
încălzită - au fost descoperite două instalaţii de hypocaustum,
sub forma a două canale, late de câte 0,9 m, dotate cu câte un
rând de pilae de formă pătrată; canalele respective au fost
dispuse aproape pe diagonală pe suprafaţa camerei, racordul
dintre ele nefiind surprins.
3. Coridorul D' făcea trecerea între camerele D şi C, de
asemenea în continuarea primei încăperi menţionate, către est.
Avea lăţimea de 1,4 m şi a fost dezvelit pe o lungime de 3,7 m.
Pe zidul de V al coridorului s-a păstrat amprenta scândurilor din
lemn ale pragului, precum şi forma acestuia, cu dimensiunile de
1,5 x 0,6 m. Şi acesta avea o podea de opus signinum, placată
cu cărămizi mari, dreptunghiulare, unele cu ştampila legiunii a
XIII-a Gemina. Din păcate şi această podea este păstrată
parţial datorită unor intervenţii moderne. Pereţii coridorului au
fost placaţi cu marmură. Către sud, coridorul era mărginit de o
cameră absidală, care a fost distrusă prin excavare, din ea ne
mai păstrându-se decât o mică porţiune.
4. Camera C' a reprezentat un element nou faţă de
elementele constructive cunoscute pe latura de N, ca şi
coridorul menţionat anterior. Ea este situată în continuarea
coridorului D', spre E şi are un zid comun cu acesta din urmă. A
fost surprins numai colţul sudic al acestei încăperi, pe o lăţime
de 1,5 m, restul ei mergând sub profilul nordic şi ne mai putând
fi dezvelit. Din acest colţ a fost recoltată o mare cantitate de
tencuială pictată policromă. Pe latura de SE, încăperea
respectivă avea un prag de 1, 1 x 0,4 m, prin care se intra I
ieşea în I din camera C.
5. Camera C reprezintă cea mai mare încăpere de pe
latura de N şi totodată a zonei cercetate. Lungimea ei era de 15
m, lăţimea surprinsă variind între 2,3 - 3,4 m datorită
distrugerilor provocate prin excavare. Zidul estic al camerei a
fost afectat de o locuire medievală timpurie (sec. XI - XII) până
aproape de temelie. Acelaşi lucru s-a întâmplat cu o parte din
podeaua de opus signinum a camerei, care s-a păstrat totuşi pe
o lungime de 8,5 m. Ea era placată cu cărămizi mari,
dreptunghiulare, neştampilate, păstrate in situ numai pe 2 x 4
m; în rest, pe podea se observă numai amprentele acestora. La
4,3 m de zidul vestic al camerei a fost descoperită o gura de
canal de formă pătrată, din calcar, cu dimensiunile de 0,7 x 0,7
m, care are cioplit în centru un motiv floral. Pe podea s-a
observat şi groapa de implantare a canalului, precum şi
legătura dintre gura de canalizare şi canalul de evacuare a apei

epocă pe "Cetăţuie", până în prezent neputând fi însă surprinse
complexe in situ.
Campania din anul 2000, deşi nu s-a extins pe o
suprafaţă prea întinsă, a avut câteva rezultate importante, cum
ar fi diferenţierea a două etape de locuire Basarabi, una
aparţinând fazei clasice (L 1 I S. li bis), cealaltă unei faze mai
târzii (C 3 I S. 1), surprinse pentru prima dată în aşez;area de a
Aiud - "Cetăţuie". De asemenea se remarcă materialele
aparţinând bronzului timpuriu, care prezintă numeroase
elemente inedite în raport cu ceea ce se cunoştea până în
prezent referitor la această perioadă pe valea Mureşului.
Pentru campania anului 2001 ne propunem să reluăm
secţiunea magistrală din centrul aşezării, pentru a putea avea o
imagine de ansamblu asupra duratei şi intensităţii de locuire a
aşezării de la Aiud - "Cetăţuie".

5. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum]
Punct: str. Munteniei nr. 15 - 17, Sediul guvernatorului
consular al celor trei Dacii
Cod sit: 1026.10
Colectiv: Viorica Rusu-Bolindeţ (MNIT) - responsabil; Cosmin llea (Şc.
Gen. nr. 1 Dej); Tineke Volkers (Universitatea din Nijmegen, Olanda)

Obiectivul arheologic este amplasat în oraşul de jos, în
imediata apropiere a Primăriei şi a Prefecturii Alba Iulia.
Cercetările arheologice au început în anul 1992, când a fost
stopată distrugerea sitului de către o firmă de constructii, care a
excavat o suprafaţă de 50 x 18 m până la -2 m adâ~cime, în
vederea construirii fundaţiilor unui bloc. Săpăturile arheologice,
la început cu caracter preliminar, pentru cunoaşterea
stratigrafiei sitului, au devenit săpături sistematice şi, cu
excepţia anului 1995, s-au desfăşurat în campanii succesive
până în prezent. Şantierul arheologic de pe str. Munteniei
prezintă o importanţă deosebită pentru istoria Daciei romane
deoarece reprezintă o parte din sediul guvernatorului consular
al celor trei Dacii, obiectiv unicat pentru provincia noastră şi
unul dintre puţinele cercetate în Imperiul Roman. În afara
suprafeţei cercetate de noi, în imediata vecinătate a sa (la cca.
100 m spre sud) s-a aflat cea mai mare parte a complexului în
discuţie, săpat de A. Cserni în anii 1888 - 1908 şi considerat în
literatura de specialitate ca fiind "marele complex termal de la
Apulum". În campaniile anilor 1998 - 2000 obiectivul cercetării
arheologice l-a constituit extinderea săpăturii arheologice pe
latura de N a suprafeţei excavate în 1992. Pe această latură,
elementele constructive, vizibile în profil şi parţial puse în
valoare în campaniile anilor 1992 - 1993, sunt foarte bine
păstrate şi a existat şi posibilitatea extinderii spre N a întregii
laturi pe o lăţime de 3 m. În cele trei campanii menţionate, au
fost practicate 4 secţiuni, în urma cărora s-a dezvelit o
suprafaţă de 32,50 m2 , pe o lăţime variabilă, cuprinsă între 2,30
- 3,50 m, până la o adâncime maximă de -3,07 m. O scurtă
sinteză a rezultatelor acestor campanii includem în cele ce
urmează.

Pe latura de N au fost dezvelite următoarele camere:
1. Camera E, prima încăpere de pe această latură,
dinspre vest, avea o lungime de 7,20 m. Lăţimea nu i se poate
preciza deoarece latura ei sudică a fost distrusă prin excavare,
iar închiderea pe latura nordică nu a fost prinsă datorită
imposibilităţii extinderii săpăturii pe o lăţime mai mare de 3 m
datorită apropierii de şoseaua modernă. Camera respectivă a
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corespunzător,

acesta din urmă fiind vizibil anterior în profilul
nordic. Şi pe podeaua acestei încăperi a fost descoperită o
cantitate impresionantă de tencuială pictată policromă,
fragmentele mai mari punând în evidenţă existenţa a trei straturi
succesive, corespunzătoare unor reparaţii ale camerei
respective. Cercetarea acestei camere nu a fost încheiată, ea
urmând să fie finalizată în campania acestui an.
Din punct de vedere cronologic, toate camerele
prezentate aparţin ultimei faze de locuire a complexului, datată
la sfârşitul secolului al II-iea şi în secolul al III-iea. Cărămizile
ştampilate descoperite fie în componenţa elementelor de
construcţie (canale, instalaţii de încălzire, podele), fie în stratul
de dărâmătură rezultat din ruinarea acestora prezintă
antroponime datate după domnia lui Marcus Aurelius. Totodată,
în stratul de amenajare al uneia dintre instalaţiile de încălzire
aparţinând camerei D, la -2, 1 m adâncime, a fost descoperită o
monedă romană de bronz aparţinând Faustinei Senior, soţia lui
Marcus Aurelius, ea oferindu-ne o datare post quem a
construirii camerei respective. Nu avem pentru moment alte
categorii de artefacte care să ne ofere indicii pentru o datare
mai precisă a acestui nivel de locuire. Din punct de vedere
constructiv, această fază se distinge clar prin realizarea unor
încăperi mari, impresionante ca dimensiuni, dotate cu instalaţii
de încălzire, cu canalizări, cu pereţii zugrăviţi policrom sau
placaţi cu marmură. În momentul construirii acestora, încăperile
anterioare au fost folosite ca substrucţii ale camerelor în
discuţie, acestea din urmă nerespectând nici unul din planurile
de construcţie ale încăperilor anterioare. Cele trei faze de
construcţie ale complexului au fost foarte bine puse în evidenţă
prin cercetările arheologice intreprinse pe profile şi pe fundul
suprafeţei excavate în anii 1992 - 1997, ele completându-se cu
unele date noi oferite de extinderea săpăturii arheologice pe
latura de N. Pe această latură însă, dat fiind faptul că unul
dintre obiectivele cercetării acestui complex ii constituie şi
valorificarea lui din punct de vedere istorico-turistic, au fost
dezvelite elementele de construcţie aparţinând ultimei faze de
locuire romană, care sunt cel mai bine păstrate şi cele mai
impresionante, fără a se neglija însă şi fazele mai timpurii.
Materialul arheologic. Datorită caracterului oficial al
acestui complex, materialul arheologic nu este foarte variat şi
nici foarte abundent. Şi în cele trei campanii în discuţie, cele
mai numeroase sunt descoperirile de material tegular, ştampilat
în proporţie de 80% cu sigla legiunii a XIII-a Gemina sau cu
aceasta din urmă însoţită de un număr mare de antroponime.
La acestea se adaugă cărămizi şi ţigle ştampilate cu siglele
trupelor aflate în garda guvernatorului. Se adaugă o mare
cantitate de tencuială pictată policromă, cu motive florale sau
geometrice. Au mai fost descoperite fragmente ceramice, sticlă,
obiecte din fier, mai rar din bronz. În campania anului 2000, în
stratul de dărâmătură corespunzător ruinării camerei C, a fost
descoperit un picior în formă de labă de leu al unui scaun din
marmură. Materialul arheologic provenit din descoperirile făcute
în campaniile 1998 - 2000 se află la Muzeul Naţional de Istorie
a Transilvaniei din Cluj şi se află în curs de prelucrare.
În campaniile viitoare se urmăreşte încheierea cercetărilor
arheologice pe latura de N a suprafeţei excavate şi trecerea la
efectuarea de săpături pe suprafaţa nedistrusă prin excavare,
aflată la E şi S de cea care a fost supusă până acum
cercetărilor arheologice. Întrucât unul dintre scopurile
săpăturilor arheologice de la acest sit a fost şi acela de punere
a lui în valoare din punct de vedere istorico-turistic, aşa cum
aminteam mai sus, sunt necesare măsuri urgente de
conservare-restaurare a obiectivului cercetat. În campania
anului 2001 intenţionăm să încheiem cercetarea pe latura de N,

ceea ce ar reprezenta totodată şi încheierea săpăturilor
sistematice efectuate pe suprafaţa excavată. Elementele de
construcţie dezvelite cu această ocazie, cu scopul conservării
lor în situ, trebuie să intre în programul de restaurare al
Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru ca ruinele respective să
nu se deterioreze datorită intemperiilor. Suprafaţa aflată în
cercetare arheologică este protejată de un gard din sârmă, dar
vestigiile descoperite nu au nici un fel de protecţie, în afară de
acoperirea cu un strat de pământ. Au fost trimise mai multe
memorii Ministerului Culturii, Direcţiei Generale a Patrimoniului
Naţional, în care am solicitat aprobarea fondurilor necesare
construirii unei copertine modulare, realizată din materiale
uşoare, menită să asigure o protecţie temporară a vestigiilor, pe
măsura derulării cercetărilor arheologice. Nu am primit nici un
răspuns oficial în acest sens. La sfârşitul campaniei anului
2001, va fi necesară însă adoptarea unei soluţii pentru
conservarea - restaurarea vestigiilor descoperite în şi pe
suprafaţa excavată, pentru ca ele să nu fie definitiv compromise
datorită intemperiilor.
Rezultatele cercetărilor arheologice efectuate în anii 1992
- 2001 vor constitui obiectul unei monografii ce va fi publicată,
în funcţie de posibilităţile financiare, în viitorii doi ani.

6. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum]
Punct: Oraşul roman Apulum li. Bazinul Olimpic
Cod sit: 1026.07
Colectiv: Mihai

Blăjan

(MNUAI)

Lucrările de excavare a gropilor de fundaţie ale vilelor lui
Dumitru Tiucă şi Tiberiu Polgar, executate ilegal pe bordura
estică a terasei a doua a Mureşului, în locul numit „Lumea
Nouă", la E de Bazinul olimpic, au afectat mai multe complexe
arheologice (locuinţe, gropi menajere, gropi de cereale,
morminte). Între 6 - 22 noiembrie 2000 s-au executat câteva
casete de diferite dimensiuni pentru salvarea complexelor
conturate în profilul construcţiilor subterane.
Pe latura nordică a substrucţiei vilei lui Tiberiu Polgar s-a
identificat groapa albiată a unui mormânt roman de incineraţie,
oase umane calcinate rare, pigmenţi de pământ ars şi
fragmente ceramice, iar pe latura estică s-a dezvelit o groapă
de provizii şi două treimi din podeaua unei locuinţe
semiingropate din secolul al VII-iea. Inventarul celor două
complexe cuprinde ceramică fragmentară lucrată cu mâna şi la
roată rapidă, trei fusaiole din lut ars, cuie din fier, bucăţi de
chirpici cu impresiuni de nuiele, cioburi din recipiente de sticlă,
o aşchie din calcedonie şi oase de animale domestice. În cursul
excavării gropii de fundare a vilei lui Dumitru Tiucă s-au distrus
patru gropi de cereale din epoca romană şi perioada prefeudală
şi au fost parţial afectate alte cinci complexe arheologice.
Casetele executate pe latura de S a gropii de fundaţie a
dezvelit o groapă de cereale din epoca romană şi două gropi
din perioada prefeudală (sec. V). În parcela A (4,1 x 3,3 m)
săpată pe colţul clădirii s-au conturat o locuinţă şi o groapă
cenuşar din Hallstatt C, o groapă menajeră din epoca Latene, o
locuinţă romană şi două gropi prefeudale (sec. V). Pe latura de
E s-a surprins marginea bazei evazate a unei gropi de cereale
prefeudale şi s-a executat caseta B (2,9 x 2,35 m) pentru
dezvelirea unei locuinţe semiingropate. Pe podeaua
constructiei s-au ivit numeroase fragmente ceramice lucrate cu
mâna şi ia roată, o sferă din bronz şi resturi de oase de animale
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din Latene-ul mijlociu (sec. III a. Chr.). în colţul de NV al
locuinţei dacice a fost secţionată o groapă de provizii, iar colţul
de SE al locuinţei dacice a fost secţionat în perioada prefeudală
de o groapă de cereale, cu fundul cuptorit, adâncită până la 0,9
m. Sub bordura vestică a gropii era înghesuit scheletul unei
adolescente, datat cu o mărgea din sticlă albastră în perioada

Prelungirea spre E a suprafeţei (dincolo de latura de E a
celui de-al doilea turn de flancare a po~ii) a avut darul de a
pune în evidenţă un fragment dintr-un zid de cărămidă legat,
probabil, de faza de activitate a monetăriei din sec. XVIII - XIX.
Acesta ar putea fi utilizat, ca şi zidul din piatră de râu, surprins
în continuarea laturii vestice a turnului de flancare, pentru
consolidarea şi punerea în valoare a po~ii castrului.
Menţionăm faptul că nu am putut executa cel puţin un
sondaj de verificare stratigrafică dincolo de latura de S a porţii
şi a turnurilor de flancare, deoarece terenul în cauză apa~ine
unităţii militare amplasate în acest spaţiu al actualei cetăţi.
Cercetările viitoare se vor orienta spre degajarea în
totalitate a sectorului arheologic vizat şi urmărirea elementelor
defensive ale castrului roman situate în faţa po~ii principalis
dextra.

prefeudală.

auto din vecinătatea celor
în colţul estic o groapă de cereale
din perioada prefeudală (sec. V). Cu acest prilej s-a taluzat şi
bordura nordică a bulevardului Revoluţiei şi s-au conturat o
groapă menajeră neolitică, trei gropi şi o locuinţă romană, lată
de 7,2 m. Construcţia era prevăzută cu două ziduri din bolovani
de piatră înecaţi în mortar de var şi nisip. Inventarul arheologic
• al complexelor dezvelite în timpul cercetărilor cuprinde
ceramică fragmentară, tegu/ae anepigrafe, unelte din os
prelucrat, două aplice din bronz şi numeroase oase de animale
domestice şi sălbatice (cervidee), care asigură încadrarea
cronol_?gică a locuinţelor şi anexelor gospodăreşti.
ln concluzie, sondajele de salvare executate la N de
Stadionul „Cetate" au furnizat informaţii inedite cu privire la
evoluţia habitatului uman la marginea nordică a municipiului
Alba Iulia în epocile Hallstatt, Latene, romană şi prefeudală.
Descoperirile arheologice, prin importanţa lor, impun
continuarea cercetărilor sistematice pentru investigarea aşezării
prefeudale (sec. IV - X), localizată în vecinătatea necropolei
medievale timpurii dezvelită pa~ial, cu două decenii în urmă, în
Calea Moţilor- "Staţia de Salvare".
Cu ocazia

două construcţii

excavării parcării

s-a

secţionat

8. Alba Iulia, jud. Alba
Punct: Catedrala
Cod sit: 1026. 11

După

o lungă întrerupere, în anul 2000 au fost reluate
arheologice la complexul de clădiri apa~inând
Arhiepiscopiei romano-catolice din Alba Iulia. Lucrările s-au
desfăşurat în luna august 2000 şi au fost finanţate de către
beneficiar.
cercetările

Catedrala romano-catolică. Turnul de NV

Punct: Castrul roman de la Apulum (Porta Principalis
Dextra)
Cod sit: 1026.01
Drâmbărean

Palatul episcopal

Colectiv: Daniela Marcu - responsabil (SC Damasus SRL); Anghel
Istrate; Marcel Simina (MO Sebeş); Viorica Rusu-Bolindet (MNIT)

7. Alba Iulia, jud. Alba [Apulum]

Colectiv: Vasile Moga, Matei

romano-catolică şi

Săpătura efectuată în interiorul turnului a avut drept
obiectiv final evacuarea integrală a umpluturilor moderne,
revenirea la un nivel de călcare istoric şi amenajarea acestuia.
Pentru prospectarea prealabilă a terenului în prima etapă s-a
realizat un sondaj în colţul de SE al turnului; ulterior suprafaţa a
fost împă~ită în cinci sectoare şi s-a procedat la evacuarea
completă a umpluturilor aflate deasupra nivelului de construcţie.
De la acest nivel au fost practicate alte trei sondaje, al căror
scop a fost investigarea unui orizont de înmormântări
apa~inând bazilicii, pa~ial suprapus de fundaţiile bisericii
actuale. Mormintele au avut inventar relativ bogat constând din
cercei de tâmplă cu capătul răsucit în formă de S, inele de
deget şi monede pe baza cărora pot fi datate în secolele XII XIII.
În intervalul scurs între sfârşitul epocii romane şi Evul
Mediu, nivelul de călcare a fost crescut artificial prin depunerea
unui strat de pământ negru purtat, adus dintr-o zonă puţin sau
deloc locuită; această depunere are grosimea medie de 1 m.
Primul nivel de călcare amenajat în interiorul turnului a fost o
duşumea din scânduri, peste care s-a realizat la un moment dat
o lutuire a suprafeţei; nu se poate preciza dacă aceasta a
constituit în sine o pardoseală sau doar un suport, dar este cert
că a fost la un moment dat supusă unui incendiu violent, care a
afectat în egală măsură interiorul turnului. După incendiu nivelul
de călcare a fost din nou înălţat cu cca. 0,35 - 0,45 m, în
principal prin depozitarea unui strat de pământ amestecat cu
moloz; la partea superioară a acestuia s-a amenajat o
pardoseală din lespezi de piatră şi pietre aplatizate nefinisate.
Ultima creştere reperabilă a nivelului de călcare (cu aproximativ
0,3 m) s-a realizat printr-o amenajare mai complicată, al cărei

(MNUAI)

Cea de-a şaptea campanie de cercetări arheologice
întreprinse în castrul Legiunii XIII Gemina, mai 2000, în sectorul
ocupat de Porta principalis dextra, plasată pe zidul sudic de
incintă al fortificaţiei antice (devenită primă cetate medievală a
oraşului Alba Iulia în intervalul sec. XII - XVII), a avut ca
obiectiv, pe de o parte pregătirea sitului în vederea demarării
lucrărilor de consolidare şi conservare a acestei descoperiri
arheologice de excepţie, iar pe de altă parte lucrări de verificare
stratigrafică. În aceste condiţii, după prealabila curăţire a
interiorului porţii, a fost extinsă suprafaţa ocupată de vestigiile
antice. Pentru o mai bună consolidare a peretelui de N s-a
procedat la terasarea profilelor. Investigaţia arheologică a
pătruns în nivelul feudal, respectiv cel al monetăriei principilor
Transilvaniei, din care au fost scoase la lumină (vezi campaniile
arheologice precedente, n. n.) fragmente ceramice grafitate şi
glazurate, fragmente de cahle cu decor vegetal şi, nu în ultimul
rând, vase intregibile, bitronconice, cu pereţii groşi, utilizate în
activitatea marelui atelier monetar princiar.
În poziţie secundară, în cadrul inventarului arheologic, au
apărut materiale tegulare romane (fără ştampilă), elemente de
paviment şi doua fragmente provenind de la inscripţii funerare
romane; materiale ce se adaugă altor epigrafe antice (şi
monumente sculpturale sepulcrale) cu care, în Evul Mediu
timpuriu, s-a închis fosta poartă antică.
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cca. 30 m. Celelalte sectoare - D şi E, cercetate doar parţial,
surprind complexe din afara spaţiului fortificat. (Sectorul C, spre
Estul platoului, a fost investigat în limita contactului său cu
sectoarele A şi B). Rezultatele cercetărilor de la Albeşti au fost
comunicate anual la sesiunile de rapoarte arheologice, la
sesiunile „Pontica" şi au fost publicate în periodicul muzeului
constănţean şi în volume ocazionale.
Materialele arheologice se află depozitate în cea mai
mare parte la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa; câteva exemplare, în general piese întregi, se află la
Muzeul de Arheologie Mangalia.
Tehnica de cercetare arheologică a urmat sistemul
caroiajului de 4 x 4 m (cu martori de 1 m). În viitor urmează a se
investiga în special sectorul A şi, mai departe, relaţiile dintre
spaţiul fortificat şi restul aşezării de pe platou.
Campania arheologică 2000 a avut ca obiective lămurirea
situaţiei incintei de S a sectorului B şi surprinderea eventualelor
amenajări apropiate ei din sectorul A. Au fost cercetate două
carouri din imediata apropiere a incintei (S. A, C. 35 şi 42) şi
alte trei din interiorul zonei fortificate a sectorului A (S. A, C. 33
-34-41).
În primul dintre carouri (S. A, C. 35), la -0,6 m se ajunge
la un nivel de locuire care se prezintă sub forma unei lutuieli
galbene, uşor denivelată. De pe suprafaţa lutuită s-a recuperat
ceramică fragmentară. Caroul e traversat în partea de N de un
pavaj din plăci mari de calcar (dimensiunile plăcilor au valori de
cca. 0,95 - 0,70 m). Pavajul se păstrează pe o lungime de 3,4
m; lăţimea lui numai în caroul 35 este de 0,9 m. Spre vest,
pavajul este rupt; ruptura pavajului coincide cu ruptura incintei a
doua din S. B, C. 41.
Prin demontarea martorului de N se remarcă:
continuitatea pavajului, a cărui lăţime ajunge la 3,2
m;
pavajul este paralel cu incinta pe direcţia E - V;
ruptura incintei a li-a spre turn este verificată şi prin
ruptura pavajului; pavajul este suprapus de un zid
semicircular, lat de 0,65 m; deschiderea interioară a
arcului de cerc este de 1,9 m (deschiderea
exterioară este de 2,70 m);
toate cele trei elemente înregistrate se află la S de
incinta a li-a şi la valori de adâncime cuprinse între 0,35 m (zidul semicircular), -0,45 m (pavaj), -0,60 m
(nivel de locuire, în S. A, C. 35); stânca naturală
amenajată, se află aici la -0,85 m. În continuare, spre
vest, este cercetat caroul 42 din S. A. Încă de la
trasare, latura de N a caroului este în mare parte
distrusă. Laturile păstrate prezintă pământ negru
vegetal până la -0,3 I -0,45 m şi piatră din
dărâmătură între -0,3 şi -0,55 m (valorile notate nu
reprezintă
grosimea stratului, ci adâncimile
înregistrate pe latura de est, respectiv vest, ale
caroului). La -0,55 I -0,6 m se ajunge la un strat de
piatră fărâmată gros de 0,2 - 0,23 m; la această
adâncime s-au găsit şi fragmente ceramice. Caroul,
nici în plan, nici în profil, nu prezintă urmele vreunei
amenajări constructive.
Notăm că cele două carouri prezentate - S. A, C. 35 şi 42,
sunt pe linia întreruperii traseului incintei a li-a din S. B, C. 41 51 (de aici şi caracterul mai puţin ferm al martorilor de N).
Pentru clarificarea situaţiei se renunţă definitiv la acest martor şi
se încearcă stabilirea unei stratigrafii pe verticală.
Un prim profil - a -, în dreptul caroului S. A, C. 42,
surprinde între -0,4 I -0,95 m trei niveluri constructive, clar

rezultat final a fost din nou o duşumea din scânduri fixate pe
grinzi orientate N - S şi sprijinite pe fundaţii superficiale din
zidărie. Aceste fundaţii au fost amplasate în colţurile turnului, pe
mijlocul fiecăreia dintre laturi iar cea de-a noua central; zidăria
superficială este realizată din fragmente de pietre profilate,
bolovani de piatră, fragmente de cărămidă şi ţiglă romană legate cu mortar de var foarte consistent. Între cele două
pardoseli s-a realizat o umplutură de moloz conţinând
numeroase fragmente de pietre profilate, ceramică, olane, ţiglă,
diverse obiecte din metal; din acelaşi context a fost recuperată
o monedă de la mijlocul secolului al XVII-iea.
Palatul Episcopal
S-au realizat trei sondaje pe faţada de N a palatului, care
au avut drept obiectiv delimitarea principalelor etape de
construcţie, evoluţia nivelului de călcare şi cunoaşterea
generală a stratigrafiei. În sondajul amplasat în aripa de E a fost
surprinsă fundaţia palatului vechi şi modul în care acesta a fost
prelungit spre vest; au fost definite caracteristicile tehnice ale
celor două clădiri. Depunerile de epocă romană se rezumă la o
umplutură cafenie pigmentată cu mult mortar, care a fost
deranjată în mod repetat. Acestea sunt suprapuse direct de
straturi care conţin materiale din secolele XII - XIII, la rândul lor
răscolite de numeroase înmormântări.
Al doilea sondaj a fost amplasat spre limita de V a
palatului nou şi au fost surprinse două etape de construcţie,
prima păstrată doar în subteran. Faţă de elevaţia actuală zidul
vechi era uşor deplasat pe axa E - V; stratigrafic, de
funcţionarea sa sunt legate o serie de depuneri care reflectă
atât operaţiuni succesive de sistematizare cât şi intense
activităţi constructive în imediata apropiere. Pe de altă parte,
din analiza contextelor se deduce faptul că, înainte de
construirea acestui zid, în zonă au fost efectuate înmormântări
într-un strat de pământ cu materiale medievale. Elevaţia actuală
aparţine unei etape târzii.
Al treilea sondaj s-a realizat perpendicular pe latura
vestică a porţii principale a palatului. S-au identificat mai multe
etape de construcţie şi s-a stabilit evoluţia nivelului de călcare.

9. Albeşti, corn. Albeşti, jud. Constanţa
Cod sit: 60954.01'
Colectiv: Maria Bărbulescu - responsabil, Livia Buzoianu (MINAC);
Nicolae Georgescu, Nicolae Alexandru (MA Mangalia)
Aşezarea greco-indigenă de la Albeşti, situată la 2 km SV
de comună, cuprinde un perimetru fortificat de 40 x 70 m şi o
locuire extinsă pe cca. 12 ha.
Şantierul arheologic, început în 1974, l-a avut ca
responsabil, până în anul 1999 pe Adrian Rădulescu, fostul
director al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
Săpăturile arheologice
au reuşit lămurirea
stratigrafiei şi cronologiei aşezării, în special a incintelor. S-a
stabilit existenţa a trei niveluri de locuire cărora le corespund
trei etape de fortificare. Cercetarea, aproape epuizată în
sectorul B, a surprins maniera de amenajare a platoului şi de
ridicare a incintelor, precum şi structuri constructive interioare
(edificii, artere de circulaţie şi canalizări, pavaje). Concomitent,
au fost cercetate şi alte sectoare - A, D şi E. Primul dintre ele a
permis delimitarea întinderii, spre sud, a spaţiului fortificat cu
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delimitate prin straturi de pământ. Succesiunea lor, urmărită de
la suprafaţa solului, este următoarea:
• 0,4 m - nivelul vegetal actual;
• - 0,4 I -0,5 m - piatră fărâmată cu aspect tasat şi
uniform (primul nivel constructiv);
• - 0,50 I -0,65 m - strat de pământ brun deschis,
tasat;
• - 0,65 I -0,75 m - piatră tasată (al II-iea nivel de

Maniera de construcţie a zidurilor şi urmărirea profilelor
conduce la recunoaşterea a două faze de construcţie. Faza I
prezintă faţă de dalele superioare, atât la exterior cât şi spre
interior, praguri de O, 1 - O, 18 m. Un profil continuu al laturii de S
din cele două carouri surprinde succesiunea fazelor
constructive:
- faza I de construcţie coincide cu nivelul de bază al
zidurilor; ea este înregistrată la -0, 7 m şi într-un punct (S.
A, C. 41) atinge stânca naturală (- 1 m);
- faza a li-a de construcţie, înregistrată la -0,5 m, coincide
cu dalele superioare ale zidurilor şi cu piatra mare de
pavaj.
Cele două faze de construcţie sunt separate de un strat
de umplutură, de pământ brun-închis, de o grosime aproape
constantă. Urmează ca viitoarele cercetări arheologice să
precizeze fazele de construcţie şi să surprindă eventual şi
latura de S a încăperii. De asemenea, analiza materialelor
arheologice va fi poate în măsură să susţină o eventuală
etapizare a sec. III a. Chr. pentru aşezarea de la Albeşti.

construcţie);

•
•

- 0,75 / -0,8 m - strat de pământ cenuşiu prăfos;
- 0,8 I 10,95 m - piatră fărâmată (al III-iea nivel de
construcţie);

- 0,95 / -1,3 m - pământ brun închis cu pietre de mici
dimensiuni, traversat de lentile de pietriş tasat;
• - 1,3 m - stânca naturală.
Celor trei niveluri de construcţie le corespund:
zidul semicircular (nivelul I);
pavajul din dale de calcar (nivelul li);
nivelul de construcţie al incintei a li-a (nivelul III).
Stratigrafia este urmărită şi pe un profil mai scurt (~).
practicat în continuarea martorului pe direcţia N - S din S. A, C.
35 - 42. Vegetalul fiind complet înlăturat prin prelungirea
caroului spre N, succesiunea urmărită are ca punct de plecare
nivelul zidului semicircular. Ordonarea arheologică este identică
cu cea înregistrată prin profilul a:
zidul semicircular;
nivelul li de piatră fărâmată (corespunde construirii
pavajului);
strat de pământ cenuşiu prăfos;
nivelul III de piatră fărâmată - care merge în blocul
de parament al incintei;
strat de pământ brun cu pietre de mici dimensiuni la
•
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bază.

Concluziile, deocamdată provizorii, care se impun au în
vedere: pregătirea terenului - încercare de nivelare a stâncii şi
de creare a unui plan orizontal lipsit de denivelări printr-un strat
relativ gros de pământ; faptul că sub nivelul de construcţie al
incintei a li-a nu mai apare un alt nivel constructiv, pledează
pentru acceptarea ipotezei că pe această latură, incinta a li-a
urmează întocmai traseul primei incinte; lentilele de piatră
sfărâmată, care apar în pământul de nivelare şi care, eventual,
ar putea aparţine incintei I, nu prezintă o linie continuă. (O
verificare definitivă o aşteptăm totuşi din cercetarea carourilor
49 - 56, aflate în imediata apropiere a turnului); elementele
constructive ulterioare, confirmă afirmaţia mai veche potrivit
căreia, în faza a III-a a aşezării, latura de S a primelor incinte
nu mai era funcţională; raportul de succesiune - piatră fărâmată
- pavaj - zid circular - ar reprezenta indiciu pentru existenţa în
faza a III-a a aşezării - de altfel cea mai lungă şi cea mai bogat
reprezentată-, a două subfaze. Cercetarea carourilor interioare
- S. A, C. 34 - 41 - a condus la surprinderea parţială a unei
locuinţe. Sunt clar delimitate zidurile de N, E şi vest.
Zidul de N care traversează carourile 34 şi 41, are
lungimea totală de 7 metri (lăţimea este de 0,65 m). Zidul, cu
aspect masiv, este construit din dale de calcar, ale căror
dimensiuni sunt cuprinse între O, 73 x 0,62 m şi 1,04 x 0,62 m.
În partea de S a caroului 34 se păstrează, sprijinită de zid, o
dală mare de piatră (1,97 x 0,84 m) de la un eventual pavaj.
Zidurile de E şi de vest, păstrează o lăţime constantă (0,65 m);
lungimile lor în cele două carouri sunt diferite: 2, 15 m zidul de E
(S. A, C. 34) şi 3, 1O m zidul de V (S. A, C. 41 ). Devierea
planului clădirii cu circa 1 m spre NV urmează devierea laturii
incintei.

1O.

Almaşu

Mare, corn.

Almaşu

Punct: Cheile Cibului - Picui,
Bisericuţă, Almaş - La cruce
Cod sit: 2318.xxx

Mare, jud. Alba

Peştera

cu trei guri, La

Colectiv: Horia Ciugudean, Constantin Inel, Adrian Gligor (MNUAI)

În luna noiembrie a anului 2000, am efectuat cercetări de
pe raza comunei Almaşu Mare, prilejuite de
reamenajarea drumului Almaşu Mare - Cib - Cheile Cibului,
ocazie cu care am verificat şi identificat mai multe situri
arheologice.
Astfel, în punctul "Picui" din Cheile Cibului, a fost
localizată o necropolă tumulară, formată din patru movile
aplatizate, dispuse pe culmea destul de lată dintre valea Cibului
şi cea a Glodului. Pe versantul sudic al masivului "Vânătarea"
se află "Peştera cu trei guri", foarte bine poziţionată, apărată
suprafaţă
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natural, uscată, propice locuirii. Aici, am adunat de la suprafaţă
fragmente ceramice aparţinând culturii Coţofeni şi epocii
medievale.
În punctul "La Bisericuţă" din Cheile Cibului, configuraţia
terenului ne sugerează urmele unei posibile construcţii
ecleziastice (?), probabil acel complex mănăstiresc mentionat
de tradiţia sau de literatura de specialitate (V. Drăguţ).
'
Tot în Cheile Cibului, pe valea ce coboară spre Băcâia, a
fost identificată o amenajare pietruită a unui drum, care în
tradiţia locului este considerat că ar fi de epocă romană, însă
este cel mai probabil din perioada modernă, cel mult tereziană.
În cimitirul din jurul bisericii Sf. Nicolae din Cib, pe un
platou mic de deasupra bisericii de zid, se pot observa urmele
mai vechiului lăcaş de lemn, amintit de conscripţii înainte de
atestarea bisericii de zid din 1786.
În hotarul satului Almaş - Suseni, în punctul numit "La
cruce", deasupra cimitirului bisericii "Schimbarea la fată", am
localizat o altă necropolă tumulară, formată din 5 movile. Aici
am redirecţionat drumul de hotar ce risca să distrugă unul dintre
tumuli şi am început o săpătură de salvare care n-a putut fi
finalizată, datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, ea
urmând să fie continuată în acest an.

11. Arnpoiţa, corn.

Meteş,

pastilate Herculane li, III - Cheile Turzii şi culturii Petreşti,
marcat de o locuinţă de suprafaţă cu vatră interioară. Acest
strat de cultură se adâncea pană la -1,8 m, unde am fost nevoiţi
să ne oprim, fără a atinge sterilul arheologic, datorită epuizării
resurselor financiare alocate acestei campanii.
În carourile 3 şi parţial 4 au apărut doi bolovani masivi, de
mari dimensiuni, din care unul intra în profilul estic fracţionând
pe orizontală nivelurile de locuire, situaţia fiind puţin schimbată
faţă de carourile 4 şi 5. Astfel, imediat sub nivelul vegetal, la O, 15 m apar fragmente ceramice Coţofeni nederanjate, ce
corespund unei locuinţe de tip semiadâncit ce se întinde pe
profilul estic între m. 3,50 şi 7 şi corespunde nivelului superior
de locuire Coţofeni surprins în caroul 5. Locuinţa se adânceşte
până la - 0,4 m, unde suprapune parţial o locuinţă de suprafaţă,
ce aparţine culturii Petreşti. Acest ultim strat se adânceşte până
la -1,3 m, unde este atins sterilul arheologic format din grohotiş
şi gresii şistoase.
Acestea fiind depunerile arheologice surprinse în sondaj,
constatăm că locuirea umană s-a concentrat cu precădere în
apropierea peretelui stâncii, probabil folosindu-se de aceasta,
pentru ca înspre exterior, locuirea să devină mai puţin intensă
(o locuinţă semiadâncită Coţofeni suprapune o alta de
suprafaţă Petreşti), rarefiindu-se pe măsură ce ne îndepărtăm.
Pentru campania viitoare, ne propunem dezvelirea în
totalitate a locuinţelor secţionate şi atingerea sterilului
arheologic pe întreaga suprafaţă cercetată.

jud. Alba

Punct: La Pietre
Cod sit: 5595. O1

12. Arpaşu de Sus, corn.

Colectiv: Horia Ciugudean, Adrian Gligor (MNUAI)

de Jos, jud. Sibiu

Punct: Luncile Glăjăriei
Cod sit: 143977.02

- "La Pietre" este situat pe partea stângă a
râului Ampoiţa, chiar la intrarea în această localitate, loc numit
de localnici şi "Gura Ampoiţei''. Locuirea umană s-a desfăşurat
în jurul celor trei stânci calcaroase (cea mai înaltă are aprox. 60
m), declarate monument al naturii. Primele menţiuni referitoare
la acest sit au fost făcute de către I. Berciu, ce sublinia
existenţa în acest punct a unor aşezări Coţofeni şi Wietenberg.
În campania trecută (a anului 1999) din punctul Ampoiţa "Peret", am efectuat mai multe periegheze în zona pietrelor,
rezultând o cantitate impresionantă de ceramică, din diferite
epoci (vezi H. Ciugudean, A. Gligor, D. Anghel, M. Voinaghi,
Cercetări arheologice în aşezarea de la Ampoiţa - Pietrele
Gomnuşei ljud. Alba), în Corviniana, V, p. 39 - 69).
Având în vedere rezultatele din cercetările anterioare şi
din periegheze, am decis efectuarea unui sondaj de control şi
informare stratigrafică în spatele primei pietre, pe latura ei
nordică, pe un mic platou de la baza acesteia, nederanjat de
lucrări agricole. Sondajul arheologic notat S.1I2000 (10 x 2 m),
a fost poziţionat perpendicular pe peretele stâncii, lăsând între
capătul secţiunii şi peretele acesteia un martor cu o grosime de
0,3 m. Imediat după decopertare, la doar -0, 15 m adâncime am
surprins numeroase fragmente ceramice, în poziţie primară,
aparţinând mai multor culturi.
Distribuţia pe orizontală şi verticală a materialelor a fost
următoarea: în carourile 4 parţial şi 5 integral (carourile din
apropierea stâncii) au fost descoperite imediat după
decopertare fragmente ceramice aparţinând epocii dacice,
pentru ca apoi, până la adâncimea de un metru să surprindem
o locuire destul de consistentă aparţinând culturii Wietenberg.
Urmau apoi, în adâncime, în carourile mai sus mentionate două
nivele distincte de locuire ce aparţin culturii Coţofen'i, urmate de
un alt strat de cultură aparţinând orizontului ceramicii cu terţi
Situl

Arpaşu

Ampoiţa

Colectiv: Mircea Dan

Lazăr

(MN Brukenlhal)

În campania de cercetări arheologice din anul 2000 am
continuat investigaţiile cu scopul de a clarifica incertitudinile
rămase neelucidate în campania precedentă.
Pentru acest lucru am prelungit caseta C. 1 de pe latura
nordică a secţiunii spre V cu 7, 1 m începând chiar cu latura
vestică a sa, iar spre N cu 4,7 m chiar din latura nordică a
secţiunii rezultând o casetă C. 2 de 7, 1 x 4,7 m. La 3,4 m de
capătul vestic al secţiunii, chiar în capătul vestic al casetei, pe
latura sudică a acestuia la adâncimea de -0,05 m a apărut o
aglomerare de pietre mari de râu, care iese cu 2,35 m din
peretele sudic spre N şi merge paralel cu latura sudică
aproximativ 3,8 m. intre pietre există cărămizi roşii întregi şi
sfărâmate, căzute şi pământ negru. Sub aranjament,
adâncindu-se cu 0,2 m, un alt aranjament de pietre între care
se găseşte sol aluvionar, gros de 0,08 m urmat la -0,5 m de
solul virgin. În colţul de SE al casetei, tot pe latura sudică şi
sprijinit în E pe latura estică pietre mari de râu peste care este
pământ ars roşu şi galben cu cărămizi roşii adâncit în sol cu
0,05 m, care ies în casetă cu 0,5 m spre vest. Pământul ars cu
cărămizi are grosimea de 0,05 m marcând un fel de vatră
lutuită. Sub vatră din nou pietre mari de râu care se adâncesc
până la solul virgin pe care se mai găsesc cărămizi roşii
sfărâmate. Aranjamentul se întinde spre N pe o lungime de 2,3
m şi are lăţimea de 0,7 m. La capătul nordic câteva cărămizi
roşii şi una refractară. Totul se adânceşte fată de solul actual cu
0,3 m, la bază existând pământ ars gălb~i. Între cele două
aranjamente, pe o suprafaţă de 2,5 x 2,05 m, la adâncimea de 0,38 m există cărămidă roşie întreagă pe care s-a găsit gâtul cu
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buză inelară şi un fragment dintr-o butelie din sticlă. În colţul de

Bibliografia pentru sanctuarul circular: Ioan Glodariu,
Florea Costea, în: Ephemeris Napocensis, 1. Pentru campaniile
anuale de cercetări a se vedea Cronica, punctul Racoş; în
sinteză, Florea Costea, Repertoriul arheologic al judeţului
Braşov, 1, Braşov, 1995; 2, Braşov, 1996, sub vocea Racoş
pentru fiecare epocă.
Atât la Racoş - Piatra Detunată, cât şi la Augustin - Tipia
Ormenişului este vorba de cercetări în continuare. În campania
2001 se preconizează încheierea săpăturilor în punctul Tipia
Ormenişului, concluziile lor fiind în măsură să permită
întocmirea proiectelor de restaurare pentru celelalte
monumente: cazarmă, sanctuarul cu aliniamente, turnuri etc.
Materialele rezultate din ambele puncte se aftă în colecţia
Muzeului Judeţean de Istorie din Braşov.

NV al casetei apare o nouă vatră din cărămizi roşii de 1,48 x
0,9 m. Între vatra din partea de SV şi cea amintită mai sus se
aftă un mic cerc din piatră şi cărămidă roşie şi refractară cu
diametrul de aproximativ 1,5 m.
Ca materiale arheologice au fost descoperite fragmente
de recipiente din sticlă incoloră şi colorată, fragmente ceramice
de culoare roşu cărămiziu, din pastă grosieră şi fină
asemănătoare cu cele descoperite în campania precedentă, o
monedă din bronz care din cauza coroziunii este ilizibilă,
fragmente de „oale" pentru topit sticla din material refractar,
fragmente de unelte din fier corodate, etc.
Pe latura sudică a secţiunii, în capătul estic am deschis o
a treia casetă C. 3 , orientată N - S, lungă de 7 m şi lată de 3 m,
în care nu am reuşit să ne adâncim decât până la -0, 1 m din
lipsă de fonduri suficiente pentru cercetare. În caseta C. 3
continuă aglomerarea de pietre descoperite în secţiune în
campania de cercetări din anul 1999.
Se impune continuarea cercetărilor şi în anul 2001 prin
adâncirea casetei C. 3 şi deschiderea unei noi casete pe latura
sudică a secţiunii, dar în capătul vestic al acesteia, orientată N S, care să lămurească orientarea pietrelor din secţiune
descoperite în anul 1999, definitivând în felul acesta planul
instalaţiei pentru topit sticla care se profilează. Totodată este
necesară depistarea şi localizarea celei mai vechi instalaţii
pentru topit sticla atestată în a doua jumătate a sec. XVIII,
precum şi a coloniei de sticlari care a fiinţat aici până în secolul
al XIX-iea.

13. Augustin, corn.

Ormeniş,

jud.

14. Balaci, corn. Balaci, jud. Teleorman
Punct: Ruinele Curţii lui Constantin
Cod sit: 152001.02

Bălăceanu

Colectiv: Nicolae Constantinescu - responsabil (IAB); Ecaterina
Veronica Predoi, Pavel Mirea (MJ Teleorman)

Ţânţăreanu,

Satul Balaci se aftă la limita de NV a judeţului Teleorman,
pe un platou ondulat, străbătut de pârâul Burdea, care şi dă
numele său câmpiei de SV a Munteniei: Găvanu - Burdea. La
Balaci este leagănul familiei boierilor Bălăceni, ale căror origini
se pierd în vremea domniei lui Mircea cel Bătrân.
Ceea ce astăzi poartă numele de "Curtea Bălăcenilor"
sunt ruinele unei reşedinţe boiereşti de mari dimensiuni, pe
măsura ambiţiei voievodale a ctitorului, aga Constantin
Bălăceanu, ginerele lui Şerban Cantacuzino. Ansamblul este
format din fostul paraclis, devenit biserica de mir a satului, cu
hramul "Adormirea Maicii Domnului", iar la aproximativ 100 m
distanţă, pe cealaltă parte a actualei şosele naţionale se aftă
ceea ce a mai rămas din pivniţele impozantei case. Biserica, pe
plan dreptunghiular, cu absida altarului poligonală şi decroşată,
domină şi azi peisajul satului cu turla ei octogonală şi masivă.
Sondajul efectuat în exterior, pe axul altarului nu este relevant
din punct de vedere arheologic, el suprapunându-se pe o
intervenţie din 1925 la fundaţie, iar dacă această subzidire
îmbracă tot conturul lăcaşului, expertiza arheologică raportată
strict la monument este ca şi nulă.
Obiectivele cercetării asupra pivniţelor au fost: datarea
ruinei păstrate, configuraţia ei planimetrică, durata vieţuirii în
cuprinsul fostei curţi. Pentru aceasta au fost practicate patru
secţiuni, care au atins atât interiorul cât şi laturile de sud, de N
şi de V ale construcţiei.
Secţiunea I, transversală pe direcţia N - S peste pivniţa
mare, chiar pe aliniamentul stâlpului central păstrat, deşi a
presupus un efort în plus pentru evacuarea umpluturii de gunoi
mai vechi şi mai noi, a dovedit că reşedinţa de la Balaci se
înscrie în tematica siturilor rezidenţiale din epocă şi reprezintă
un tip mai complex, ea dezvoltându-se pe latura de N cu o altă
construcţie. Toate secţiunile din zona nordică au permis
cercetarea zidurilor care depăşeau aliniamentul de N al pivniţei
mari - sau laturile de V şi E ale vechii case (secţiunile li,
respectiv IV): în prima s-a dat de un zid gros de 1, 18 m, în cea
de-a doua grosimea atingând 1,28 m; capătul de N al secţiunii I,
respectiv peretele de V au căzut chiar pe un racord al pivniţei
cu un zid din cărămidă ţesută, demolat în parte până la soclul
fundaţiei; stratul de demolare fiind limpede observabil prin

Braşov

Punct: Tipia Ormenişului
Cod sit: 41569.01
Colectiv: Florea Costea - responsabil (MJ Braşov); Angelica Bălos,
Costin Daniel Ţuţuianu - responsabili sector (MCDR Deva); Dan Dana
(MJ Braşov)

Tipia Ormenişului este un deal calcaros cu înălţimea de
755,9 m, situat între Valea Cetăţii (Tipiei, Racilor) şi Olt, în
stânga şi la o depărtare de circa 500 m faţă de acesta.
Cercetările sistematice au început în anul 1981 (Ioan Glodariu,
Florea Costea) şi s-au desfăşurat fără întrerupere, la
următoarele obiective: cetatea dacică cu zid de piatră,
sanctuare intra- şi extra muros, „cazarmă", terasele
antropogene din Hallstatt şi din Latene.
În campania 2000 (1 - 30 august) cercetările au vizat
exclusiv incinta fortificată. Importanţa lor deosebită constă în
delimitarea riguroasă a zonei sacre de zona militară, marcarea
fiind făcută printr-un zid-parapet înalt în prezent de 1 - 1,2 m şi
lat de 1,5 - 2 m. Din lungimea totală a cetăţii, 75 de metri
reprezintă zona cu construcţii militare, restul de 25 metri
revenind zonei sacre. S-a constatat încă o dată că în această
parte (NNV) zidul cetăţii nu a fost aşezat pe o nivelare
artificială, ci direct pe nivelul hallstattian.
Importanţa deosebită a edificiilor de pe Tipia Ormenişului
impune restaurarea de urgenţă a sanctuarului mare circular de
pe terasa sudică (pentru care există de mai mulţi ani un proiect
în cele mai mici detalii), precum şi a celui cu aliniamente, din
incintă, ale cărui baze de coloane au fost în mare parte
identificate în grohotişurile de pe pantele de N şi de S ale
dealului.
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cantitatea de moloz şi prin lentila acoperitoare de pământ brunroşcat purtat.
De reţinut este faptul că cel puţin în zonele şanţurilor
săpate nu s-a identificat o locuire medievală anterioară,
fundaţia pivniţelor fiind aşezată pe un strat de humus negru,
steril din punct de vedere arheologic.
În secţiunea IV, care interesează gârliciul, ascuns vederii
sub depunerile aglomerate în acest spaţiu, a apărut zidul ce
formează latura de S, nedecroşat, în continuarea peretelui
sudic al pivnitei mari şi pe care se sprijinea bolta longitudinală.
Pe partea opusă pivniţei mici s-a dat de peretele dărâmat al
reazemului bolţii - precizându-se astfel sistemul de boltire al
gârliciului, de tipul boltă cilindrică, precum şi de partea
superioară a golului intrării în pivniţa mică, marcat în exterior de
un linte! de piatră fasonată.
Materialul arheologic recoltat este sporadic şi
inconsistent, chiar nesemnificativ pe alocuri. Lipsesc astfel,
evident, semnele de locuire intensă în cuprinsul fostei curţi

15.

Balşa,

Galbina, Mada, corn.

Balşa

jud. Hunedoara

Punct: Balşa - Peştera "Dosul Dobârlesei", "Dumbrăiţă",
Galbina ·"Piatra Brăţii", Mada • "Pleaşa Mică", "Chiciorele"
Cod sit: 87852.02, 87852.03, 87898.01, 87905.01, 87905.02
Colectiv: Adriana Pescaru - responsabil, Nicolae Cătălin Rişcuţa,
Vasile Ferencz, Romică Pavel (MCDR Deva); Cristian I. Popa (Univ.
Alba Iulia) şi studenţi ai Universităţii '1 Decembrie 1918' Alba Iulia şi ai
Universităţii 'Valahia' Târgovişte

În perioada 20 iulie - 3 august 1999, Muzeul Civilizaţiei
Dacice şi Romane Deva, în colaborare cu Universitatea "1
Decembrie 1918" Alba Iulia, au organizat o acţiune de cercetare
arheologică sistematică a teritoriului comunei Balşa. Datorită
rezultatelor obţinute în 1999, cercetările au continuat în
perioada 18 - 30 septembrie 2000, cu studenţi ai Universităţii
"Valahia" Târgovişte.
În anul 1999, proiectul a avut două obiective
fundamentale şi anume: verificarea unor semnalări arheologice
mai vechi şi descoperirea unor noi puncte de interes arheologic.
Drept urmare, au fost efectuate atât cercetări de teren, cât şi
săpături arheologice sistematice.
1. Galbina (sat). Perieghezele efectuate pe teritoriul
satului Galbina au confirmat existenţa, pe înălţimea numită
"Piatra Brăţii", a unei locuiri preistorice. De asemenea, pe locul
numit "Mogaiţă" a fost identificată o construcţie funerară cu
manta din piatră (dim. 10 x 10 x 0,6 m).
2. Balsa. Cercetările de pe raza localităţii Balşa au fost
concentrate asupra a două obiective. Primul obiectiv cercetat a
fost Peştera "Dosul Dobârlesei", semnalată deja în literatura de
specialitate. Peştera este situată în masivul calcaros de pe
partea stângă a Văii Geoagiului, într-o mică trecătoare spre
versantul opus localităţii. Cavitatea are două intrări, separate
printr-un perete median şi este formată dintr-o sală din care
pornesc patru galerii, nu prea lungi, care se îngustează treptat.
La suprafaţa solului au fost descoperite mai multe fragmente
ceramice şi osteologice. Pentru a verifica o posibilă locuire a
peşterii în diferite perioade, în dreptul uneia dintre intrări a fost
practicat un mic sondaj (1,5 x 1,5 m). Acesta a relevat existenţa
a două nivele. Primul, cuprins între O şi -0, 15 m, a furnizat
ceramică medievală târzie, prefeudală, din epoca bronzului şi
din perioada de tranziţie spre epoca bronzului. Cel de-al doilea
nivel (-0, 15 I - 0,35 m), conţine mai puţine vestigii, fiind
colectate doar o toartă şi alte câteva fragmente ceramice, dintre
care două ar putea să aparţină orizontului cultural Precriş. Din
motive obiective cercetarea nu a putut fi continuată până la
patul peşterii.
Cercetările de teren efectuate în hotarul sudic al localităţii
au dus la identificarea unui nou monument funerar (T. 1 I 1999).
Turnului, de dimensiuni reduse (5 x 4 x O, 6 m), a fost amplasat
pe o culme prelungă numită "Dumbrăiţă" care porneşte de la
înălţimea calcaroasă "Piatra Şuncuiuşului". Caracterul funerar
al monumentului era evident. întrucât printre bolovanii care
formau mantaua construcţiei erau vizibile mici fragmente
osteologice. Având în vedere rata mare de eroziune a solului
din jurul tumulului, s-a trecut la cercetarea sistematică a
acestuia în scopul salvării vestigiilor.
Săpătura arheologică a relevat faptul că mantaua era
constituită dintr-un singur rând de pietre, care fuseseră depuse
direct peste înmormântări. După demontarea acesteia, au fost
dezvelite patru schelete (M. 1 - M. 4), depuse în poziţie chircită.
Unica piesă de inventar funerar constă într-o mică aşchie de
silex. Din mantaua tumulului au fost colectate câteva fragmente
ceramice specifice fazei a doua din evoluţia culturii Coţofeni.

boiereşti.

Obiectivele următo~relor cercetări privind "Casa
din Balaci" privesc identificarea compartimentării
construcţiei de pe latura de N, clarificarea pantei gârliciului şi
intrările în cele două pivniţe, identificarea celui de-al doilea stâlp
central în pivniţa mare şi a unei eventuale scări de acces la
foişor, pe latura sudică a casei. În perspectivă se intenţionează
identificarea unor acareturi gospodăreşti, ziduri de incintă sau
chiar a unui turn de pază - prin sondaje efectuate în locurile
rămase libere, întrucât este posibil ca edificiile moderne să se fi
suprapus peste alte construcţii ale vechilor curţi boiereşti.
În prezent, la comanda Ministerului Culturii este în curs de
elaborare un proiect de consolidare şi degajare a ruinelor şi
restaurare a bisericii.
Planşa 1
Bălăcenilor

Bibliografie
1. Anca Brătuleanu, Curţi domneşti şi bGiereşti în România;
Va/ahia veacurilor al XVII-iea şi al XVIII-iea, Ed. Simetria,
Bucureşti, 1997, p. 15, 22, 27, pi. li;
2. Constantin Bălăceanu - Stolnici, Cele trei săgeţi. Saga
Bălăcenilor, Ed. Eminescu, 1990.

Abstract
The center of the Ba/aci village, in the Teleorman county,
on the tableland that dominates the Burda Plain, is stil/ guarded,
after more than three hundred years, by the church "Adormirea
Maicii Domnului" ("Dormition of the Mother of God'J, former
manor chapel and the ruins of the cel/ars of what used to be the
courtyard of the /andowner Constantin Bălăceanu. The
proportions of the constructions, the great quality of the work
are on the size of the princely ambition of voivode Şerban
Cantacuzino's son-in-law. The archeo/ogica/ site, organized for
getting informa/ion in the year 2000 in the house's cel/ars
proved that the dwelling place from Ba/aci can be found in the
themes of the residential sites from that epoch and represents a
more complex type, being extended on the north side with other
rooms. The poor archeo/ogica/ material does not indicate an
intense habitation.
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Ele provin, probabil, din aşezarea situată în apropiere, sondată
anterior de către I. Andriţoiu şi M. Rotea.
3. Mada. Perieghezele efectuate în hotarul vestic al
satului Mada s-au soldat cu descoperirea altor două movile
funerare, situate pe şaua ce coboară dinspre înălţimea "Pleaşa
Mică" spre Valea Rudelor.
Prima dintre movile (T. 2 I 1999) are dimensiunile de 9 x 7
x 1 m. În zona centrală se observă o excavatie de unde a fost
scoasă o mare cantitate de piatră. Presupune~ că monumentul
funerar a fost jefuit, probabil, încă din vechime.
La o distanţă de cca. 100 m de primul turnul a fost
identificată o altă construcţie funerară (T. 3 I 1999). Aceasta
este amplasată pe locul numit "Chiciorele", ce constituie un pas
de trecere intre localităţile Balşa şi Mada. Turnului, de
dimensiuni 9 x 9 x 1 m, avea o parte din jumătatea vestică
afectată de drumul de car ce trece prin dreptul său. Drept
urmare, am început o săpătură de salvare şi, întrucât exista
pericolul distrugerii unei importante părţi din manta, cercetarea
a vizat cadranele _de SV şi NV, intre care a fost păstrat un
martor de 0,5 m . ln cadranul de SV, în pământul de deasupra
mantalei, a fost descoperit un mic depozit de bronzuri, care
constă în câteva bucăţi de tablă şi capul unui ac de bronz,
ornamentat, care, potrivit analogiilor, poate fi datat larg în
perioada Bz D - Ha B1.
Observaţiile efectuate asupra construcţiei mantalei, au
dovedit că aceasta a fost edificată din bolovani de calcar
conglomerate calcaroase, dar şi bucăţi de stâncă roşiatică ş'i
chiar piatră de râu. Marginea constructiei este delimitată cu
pietre de mari dimensiuni. Grosimea mantalei este de cca. 0,5 0,6m.
După dezvelirea mantalei, spre marginea sudică a fost
observată o amenajare circulară, care acoperea un mormânt ce
conţinea resturile a doi indivizi, depuşi în poziţie chircită (M. 1 /
1999, M. 2 I 1999). Dintre acestea doar M. 1 I 1999 a avut
inventar funerar, fiind recuperate fragmente ale unei căni de
culoare neagră, cu corp bombat, decorată pe diametrul maxim
cu un motiv în forma "scheletului de peşte". Spre centrul
tumulului a fost descoperit, izolat, un fragment osteologic care
sugerează, probabil, existenţa unei înmormântări (M. 3 / 1999).
Sporadic, au mai apărut mici fragmente ceramice, prost arse,
atipice, precum şi mici urme de arsură.
În cadranul de NV nu au fost descoperite înmormântări şi
nici alte materiale arheologice. După demontarea mantalei în
cele două cadrane s-a observat că monumentul funerar fusese
construit pe o platformă amenajată dintr-un sol de culoare
~albenă, diferit de cel existent în zona imediat înconjurătoare.
ln acest sol erau vizibile urme de arsură, iar cercetarea
arheologică s-a soldat cu descoperirea unor fragmente
ceramice de factură eneolitică, atipice, unelte şi nuclee din roci
dure. Două dintre acestea din urmă au fost identificate drept un
racloar şi o aşchie lamelară masivă cu retuşe. Piesele pot fi
datate în perioada de tranziţie de la paleoliticul mijlociu la
paleoliticul superior.
Cercetările au continuat în perioada 18 - 30 septembrie
2000, concentrându-se asupra tumulului T. 2. În sferturile de
NE şi SE s-a continuat adâncirea în platforma pe care a fost
amenajată construcţia funerară, ajungându-se la -1,2 m unde
apare solul originar. Au fost recoltate piese care apartin epocii
paleolitice.
'
În continuare au fost decopertate sferturile de NE şi SE.
Din mantaua tumulului, în sfertul de NE, singurul săpat dintre
cele două, au fost recuperate două fragmente ceramice care
pot fi atribuite bronzului timpuriu. După demontarea mantalei a

fost pusă în evidenţă aceeaşi platformă de pământ galben care
a furnizat câteva fragmente ceramice eneolitice.
Rezultatele săpăturilor din campaniile 1999 şi 2000 impun
continuarea cercetărilor în această zonă bogată din punct de
vedere arheologic.
Planşa 2
Bibliografie
1. M. Rotea, Sondaj arheologic la
629 - 636.

16.

Băneşti,

corn.

Băneşti,

Ba/şa,

Sargetia, XIV, 1979, p.

jud. Prahova

Punct: Dealul Domnii
Cod sit:132324.01
Colectiv: Marinela
(MJIA Prahova )

Peneş,
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Amplasat în zona dealurilor subcarpatice, la SE de
Câmpina şi 4 km NE de corn. Băneşti, intre văile Boului şi
Miroslav, Dealul Domnii este un promontoriu (cca. 500 m) cu
platou înalt, împădurit, cu pante greu accesibile, ascuns intre
culmi mai înalte. Terenul argilos a favorizat în timpul ploilor
torenţiale din 1997 masive alunecări ale versantului de NV şi
apariţia întâmplătoare a unui bogat material arheologic.
Săpăturile arheologice derulate în anii 1997 şi 2000 s-au
practicat pe platoul înalt, în pădurea de stejari şi în rupturile
naturale, taluzate şi cărora li s-au adosat mai multe casete. Sau desfăşurat lucrări în treisprezece casete însumând o
suprafaţă de 100 m2, cu adâncimi cuprinse între -0,5 I -1,8 m.
S-au reperat şi recuperat treisprezece complexe din care şapte
gropi şi şase amenajări de suprafaţă.
Gropile (Gr. 1, 4 - 9) dispuse comasat în centrul zonei
cercetate sunt rotund-ovale în plan, cu diametre de 1 - 1, 1 m,
clopot în secţiune, două amenajate în pământul viu, purificate
prin ardere intensă pe fundul alveolat, patru amenajate pe
stratul natural de pietre calcaroase, puternic arse. Gropile au
fost surprinse la -0,30 I -0,45 m de la nivelul actual de calcare şi
se adâncesc cu 1 - 1,5 m.
În cazul gropilor amenajate în pământul viu (Gr. 5, 6)
fundul gropilor prezintă arsură puternică, groasă de 6 - 8 cm, pe
circumferinţă, mai subţire spre centrul plin cu cenuşă. Centrul
este marcat cu obiecte deosebite: un silex microlit şi oase de
animal sau o ceaşcă cu două !orţi şi brâu alveolar. Groapa cu
silex nu conţine material ceramic, în timp ce pe circumferinţa
fundului gropii cu ceaşcă sunt dispuse pe orizontală vase mari,
arse secundar, lucrate cu mâna sau cu roata, în parte
întregibile. Nivelul superior de umplere al acestei gropi este
marcat de o fructieră.
Gr?pile amenajate pe stratul natural de pietre au pe fund,
peste pietrele arse urme de cenuşă şi cărbune, iar pe
circumferinţă vase borcan, oale, străchini, lucrate cu mâna,
decorate cu brâu alveolar sau fără decor, arse secundar,
dispuse orizontal, sparte din vechime sau prin tasare, rare vase
lucrate cu roata, fructiere şi castroane, oase de animal arse şi
nearse.
În cazul gropii 7 centrul fundului este marcat de o protomă
de capac în formă de vultur, în timp ce groapa 9 are în centru
un corn de animal.
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Groapa 4 reprezintă o mixtură de proceduri de realizare:
pe strat de pietre cu !uluială groasă puternic
arsă şi scorifiată, are în centru dispuse fragmente dintr-o oală
lucrată cu mâna, puternic arsă secundar, iar nivelul superior de
umplere este marcat prin fragmente din acelaşi vas.
În urma taluzării unei alunecări de teren s-a recuperat un
segment de cerc din groapa 1, al cărui fund la -1,8 m, marcat
de cărbune şi chirpici conţinea scheletul unui animal mic,
probabil câine.
Cele şapte amenajări de suprafaţă (complexele 2, 3, 1O13) au fost surprinse între -0,3 / -0,7 m, faţă de nivelul actual de
călcare şi sunt amplasate în pantă, semicircular, la E de gropi.
Aceste complexe sunt comasări masive de material ceramic
fragmentar, ars secundar, greu întregibil. Preponderent lucrat
cu mâna în cazul amenajărilor 3, 13 aflate la NE de gropi,
materialul ceramic foarte friabil şi puternic ars a fost recuperat
din două zone de arsură masivă, pământ vitrifiat şi cenuşă, a
cărei suprafaţă de cca. 8 m2 nu a putut fi bine delimitată din
cauza stejarilor. Zona amenajărilor 2, 1O- 12, amplasate la SE
de gropi, realizate în pantă, cu suprafeţe de cca. 3 - 4 m2 ,
marcate de pietre sau realizate pe pat de pietre mari de râu, de
altă structură decât cea a stratului natural, relevă o
funcţionalitate dezordonată şi temporară. Peste pietrele arse,
fragmente mari de chirpici, mult cărbune şi cenuşă, oase mari,
ceramică neîntregibilă, arsă secundar, dispusă în diferite poziţii,
provenită mai ales de la amfore, atestă posibilitatea existenţei
unor vetre deschise.
Caracteristicile gropilor purificate, realizate îngrijit, după
reguli adaptate cadrului natural, amenajările adiacente,
tipologia materialului ceramic colectat conduc la posibilitatea, în
acest stadiu al cercetării, a existenţei pe Dealul Domnii a unui
complex ritual de cult pentru depuneri de ofrande de animale,
practică bine cunoscută în lumea geto-dacică, în sec. li - I a.
Chr. şi documentată la Orlea Uud. Olt), Ostrovul Corbului Uud.
Mehedinţi), Conţeşti Uud. Argeş).
Planşa 3

este

Dunării, în arealul aşa-numitei Platforme BelcinPunctul "La Cetate" se află la aprox. 1 - 1,5 km, pe
malul drept al Jiului, pe marginea platformei sale de eroziune,
care în această zonă coboară prin pante abrupte către luncă.
Altitudinea punctului este de aprox. 80 m faţă de nivelul mării, şi
la aprox. 50 - 60 de m deasupra luncii râului, respectiv a
cătunului Bâzdâna.
Situl era deja cunoscut prin semnalări perieghetice încă
între cele două războaie mondiale, apoi reidentificat prin noi
deplasări pe teren în anii '50 şi '60 ai secolului trecut, prilej cu
care a fost identificat şi punctul "Cucuioava - Dealul Viilor'', aflat
faţă de "La Cetate" la aprox. 1,5 km în linie dreaptă, spre M, de
asemenea pe terasa care străjuieşte albia Jiului, la o altitudine
comparabilă. Cercetările sistematice au fost începute de C. M.
Tătulea în 1981 şi continuate de acesta (cu excepţia unui an)
până în 1989. După regretata sa dispariţie, cercetările au fost
reluate din 1993 de un colectiv de cercetare condus de Vlad V.
Zirra, a cărui compoziţie în prezent este cea reflectată mai sus.
Încadrare cronologică. Depunerile arheologice înregistrate
la Bâzdâna-Calopăr, punctul "La Cetate" se situează în două
epoci distincte, fără legătură între ele, deşi, uneori materiale
aparţinând uneia sau alteia se întrepătrund. Prima ocupare a
aşezării s-a produs în epoca timpurie a bronzului (cultura
Coţofeni). Câteva frânturi de materiale (foarte sporadice, de
altfel) sunt atribuibile culturii Glina sau perioadei hallstattiene
târzii. În mod vădit, însă, locuirea de departe cea mai intensă a
avut loc în a doua epocă a fierului, respectiv în sec. IV - III a.
Chr. şi I a. Chr. - I p. Chr„ perioadă în care au avut loc şi
fortificările aşezării, în diferite etape.
Conservarea sitului. În prezent, aproximativ 2/3 din
suprafaţa aşezării, care acoperă 1,5 ha, se aftă în rezerva
primăriei comunei Calopăr şi este pârloagă pe care se află şi
pâlcuri de arbuşti fără însemnătate economică sau pentru
păstrarea echilibrului ecologic. Restul de aprox. 1/3 din
suprafaţă este ocupată de parcele de vie aflată în proprietatea
personală a localnicilor. Viile suprapun aproape în întregime
cea mai extinsă centură de fortificaţie a aşezării protoistorice
getice, ceea ce îngreunează în mod semnificativ desfăşurarea
cercetările sistematice din acest sector al şantierului arheologic.
Totodată, lucrările anuale pentru întreţinerea viilor degradează.
încet, dar sigur, fortificaţia compusă din cărămizi arse, care în
ordine cronologică a fost prima dintre cele care delimitau
aşezarea. Mijloacele materiale, până în prezent cel puţin, de
departe insuficiente pentru conservarea sitului, necum pentru
punerea sa în valoare sau reconstituire, fie şi în parte, au
obligat la acţiuni de tipul minimal, respectiv acoperirea
săpăturilor la sfârşitul campaniilor. Atunci când a fost posibil,
resturile fortificaţiei au fost acoperite cu folie (astfel s-a procedat
în campania din vara anului 2000). Având în vedere distanţa
faţă de drumurile importante, lipsa unor fonduri consistente în
prezent sau într-o perspectivă apropiată, consider că pentru
conservare este cel puţin necesară, an de an, acoperirea
vestigiilor arheologice cu folie şi pământul rezultat din săpături.
Totodată, cred că ar fi posibil, cu o cheltuială mult mai redusă,
folosind materialele de construcţie (cărămizi arse şi emplecton,
precum şi pari care foloseau la stabilizarea fortificaţiei) rezultate
în urma cercetărilor de teren, reconstituirea măcar a unui
tronson al centurii defensive într-un spaţiu închis, de preferinţă
într-o expoziţie muzeală.
În prezent, materialele rezultate din săpăturile de la "La
Cetate" se află împărţite între Muzeul Olteniei din Craiova (cele
provenite din săpăturile conduse de C. M. Tătulea, precum şi o
parte din cantitatea importantă de ceramică şi materiale
componente ale zidului extrase în timpul cercetărilor reîncepute

Câmpia

amenajată

Bălăciţa.

Abstract
The site from Dealul Domnii was discovered after an earth
s/iding in 1997 and it was researched by an archaeological
rescue campaign in 1997 and another systematic one in 2000.
The site has a single levei of habitation, which proved to be an
important workshop arrangement, apart from the arrangement,
for a ritual deposit of animal sacrifices. The archaeological
complexes researched so far are: seven pits that were ritually
purified with rich ceramic material previously burnt, six ritual
arrangements, probably in open air and a funeral pile. The
research wifi be continued in the future campaigns, in order to
clarify the Dacian ritual behavior in the 2!Jd - 151 centuries B.C.,
found on Dealul Domnii.
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Dorei Bondoc (MO Craiova)

Amplasare geografică si reper. Comuna
zona de contact dintre ultimele prelungiri ale
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Podişului
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marcată de vetre, aparţine Latene-ului vechi ori recent. Oricum,
mai jos de ele, materialele prelevate sunt destul de evident
diferite de cele de mai sus. Ceramica lucrată cu mâna capătă o
pondere mai mare faţă de cea la roată (aprox. 4%), iar numărul
resturilor obiectelor de metal descreşte considerabil. Ca
elemente de datare mai semnificative pot fi enumerate fibule
tracice sau fragmente de vase de băut cu figuri roşii attice. În S.
3 I 2000 s-a pus problema dacă în depunerea Latene vechi nu
s-ar putea face o distincţie stratigrafică, ca la mijlocul ei.
Observaţiile nu au, însă, caracterul unei certitudini.
Mai jos (de la aprox. -0,9 I -1 m adâncime), într-un strat
foarte asemănător din punct de vedere cromatic cu pământul
fără resturi antropogene, au ieşit la iveală o cantitate importantă
de fragmente de ceramică aparţinând culturii Coţofeni, care nu
se amestecă cu cioburile getice decât în cazul unor gropi
săpate din nivelurile superioare.
S. (secţiunea) VII I 2000, practicată în sectorul zid, (41,5
m x 2 m) a fost menită să caute legătura stratigrafică intre
interiorul aşezării şi fortificaţia cu cărămizi arse. În trecut lucrul
acesta nu a fost posibil, întrucât săpăturile efectuate de C. M.
Tătulea tulburaseră succesiunea stratigrafică originară. În mod
neaşteptat pentru locul unde a fost deschisă secţiunea, resturile
celor două feţe ale zidului de cărămidă erau în poziţie "in situ",
până la maximum 4 asize una peste alta (dimensiunile curente
ale acestora sunt 35 I 40 x 20 I 25 x 8 I 10 cm). Alte cărămizi
erau alunecate pe panta dinspre şanţul de apărare, resturi din
ele găsindu-se în cantitate mare chiar la cota cea mai de jos a
acestuia. Desigur, acesta este nivelul care poate fi pus în
legătură cu încetarea funcţionării zidului ca obstacol defensiv.
S-a putut de asemenea observa adiacent paramentului interior
un gen de "contrafort" care sprijinea zidul şi, totodată, înlesnea
accesul la drumul de strajă. Importantă s-a dovedit o observaţie
stratigrafică în premieră. Anume sub zidul de cărămidă s-a
constatat o depunere arheologică în care s-a găsit ceramică de
aspect Latene timpuriu, între care se detaşează şi câteva
fragmente de ceramică lucrată la roată. De asemenea
"contrafortul" adiacent paramentului interior tinde să fie
suprapus de un nivel care şi el cantine ceramică Latene
timpurie. În felul acesta, pentru prima dată, fortificaţia poate fi
datată prin mijloace stratigrafice în Latene-ul vechi. Un interes
deosebit a prezentat şi apariţia unor formaţiuni care până acum
n-au fost niciodată atât de evidente. E vorba, atât pe profilurile
secţiunii, cât şi pe fundul săpăturii, în urma răzuielilor
succesive, de evidenţierea unor formaţiuni rotunde în secţiune
(intre 8 şi 12 cm), dispuse cu o anumită regularitate atât în
nivelul de elevaţie a fortificaţiei, cât şi sub aceasta. Observaţiile
arată că aceste formaţiuni erau paralele cu paramentele, iar
altele verticale. Aceste formaţiuni pot fi interpretate cu o bună
probabilitate ca provenind de la o "ţesătură" de pari, verticali şi
orizontali, meniţi să stabilizeze masa impresionantă a zidului, în
care cărămizile nu sunt imbricate, ci dispuse sub formă de
"stive", şi nici legate intre ele prin vreun liant. Urme de pari au
putut fi observate inclusiv în depunerea arheologică
corespunzătoare Latene-ului timpuriu din S. 3 I 2000. Unul
dintre aceştia perfora chiar pe orizontală, în mod limpede, o
vatră de foc anterioară.
În campania de săpături următoare investigaţiile din
sectorul de la zid vor fi continuate cu o parcelă adiacentă S. VII
I 2000, iar în sectorul de pe terasa estică va fi deschisă o nouă
suprafaţă în prelungirea S. 3 I 2000.

din 1993) şi Institutul de Arheologie din Bucureşti (un număr de
15 saci conţinând ceramică, precum şi obiectele mărunte
apărute în săpăturile anilor 1993 - 2000).
Prezentarea sitului. Aşezarea fortificată de la Bâzdâna Calapăr, punctul "La Cetate" iese în relief intre descoperirile de
epocă getică şi geto-dacică din două considerente principale.
1. Pentru faza sa mai veche (sec. IV - III a. Chr.) este una
dintre puţinele locuiri (alături de cea de la Coţofenii din Dos) de
dimensiuni relativ importante cunoscute în Oltenia, unde
aşezări deschise sau fortificate încadrabile în Latene-ul timpuriu
sunt aparent foarte rare, dacă nu avem de a face pur şi simplu
cu o lacună temporară a cercetării. Pentru faza sa mai recentă
(sec. I a. Chr. - I p. Chr.) care este bogat reprezentată prin
depuneri arheologice, singularitatea sa, cel puţin până în
prezent, pare să fie şi mai evidentă pe meleagurile Olteniei.
2. Iniţial, în momentul când geţii au hotărât, cândva în a
doua jumătate a sec. IV a. Chr., să-şi întemeieze gospodăriile
în punctul pe care ii numim astăzi "La Cetate", ei au locuit fără
să-şi fi erijat vreo fortificaţie. Relativ la scurtă vreme, însă,
interval care nu poate fi precizat în timp, se poate constata
întărirea aşezării cu un obstacol defensiv care a necesitat un
mare efort de muncă colectivă, anume ridicarea unui zid de
cărămizi arse, compus din două paramente intre care s-a
antasat o mare cantitate de pământ lutos, ars până la roşu
intens. Zidul astfel constituit era lung de aprox. 120 de m şi lat
de 3,5 - 4 m, către exterior fiind dublat de berma de aprox. 1,5
m, în pantă uşoară, după care urma "ruptura" şanţului de
apărare, la o diferenţă de nivel de aprox. 2,5 m faţă de bermă şi
3 m faţă de piciorul paramentului exterior. Elevaţia
paramentelor rămâne greu de apreciat în prezent, în săpăturile
trecute putându-se număra la maximum 11 asize suprapuse
păstrate "in situ", adică pe o înălţime maximă de aprox. 1,2 m.
După ce această fortificaţie a devenit inoperantă, o bună parte
din suprafaţa aşezării a rămas în exteriorul unei noi fortificaţii
ridicate la marginea terasei estice de la "La Cetate". De data
aceasta întăritura nu mai foloseşte cărămizi arse anume
fabricate în acest scop, ci se limitează la utilizarea unor asize
obţinute prin demantelarea zidului abandonat în masa de
pământ care se afla în spatele palisadei. S-a putut constata în
anii precedenţi că şi această fortificaţie a fost distrusă violent,
moment din care, cel puţin până în momentul de faţă, s-ar
părea că aşezarea a fost abandonată pentru cel puţin un veac.
Locuirea revine în mod sigur în sec. I a. Chr. şi durează, destul
de probabil până către mijlocul veacului următor. Se constată
din nou fortificarea aşezării, tot pe traseul întăriturii de pământ
de la limita terasei estice.
Rezultatele campaniei din anul 2000. Au fost făcute
săpături în două sectoare ale aşezării - pe terasa estică, în
zona cea mai intens locuită - S. 3 I 2000 - şi în sectorul zidului
de cărămidă S. VII I 2000. S. (suprafaţa) 3 I 2000 cuprindea
circa 100 m2. Scopul deschiderii ei a fost legat de o separare
cât mai fină a materialelor în funcţie de stratigrafia deja
cunoscută din campaniile anterioare. Asupra depunerii
arheologice corespunzătoare Latene-ului recent (aprox. 0,4 m)
până în prezent nu s-au putut face observaţii stratigrafice cu un
grad suficient de mare de generalitate. Materialele rezultate
sunt caracteristice (în primul rând ceramica) epocii "clasice"
geto-dacice: ceramică la roată (aprox. 8%) şi cu mâna, unelte
de olar (calapoade), mici obiecte de metal, o cuţitoaie (unealtă
pentru prelucrarea lemnului, etc.
Depunerea arheologică corespunzătoare Latene-ului
timpuriu (aprox. 0,5 - 0,6 m) se separă de cea precedentă (de
mai sus) printr-un nivel reprezentat de mai multe vetre aflate la
adâncimi sensibil egale. E greu de spus dacă această limită,
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din anul 1989 (care au vizat necropola în principal),
apoi cele din anul 1991 (de la care am început să particip) săpături efectuate, în principal în necropola feudală) - cele din
1997, prin trasarea celor 2 şanţuri transversale, de peste 80 m
fiecare, în estul aşezării, cu descoperirea celor mai multe dintre
locuinţe, atât de epoca bronzului, cât şi aparţinând Evului Mediu
timpuriu, suprapuse sau întrepătrunse cu cele monteorene.
Următoarea şi ultima campanie de cercetări s-a efectuat în luna
iulie a anului 2000, fiind organizată, cu acest prilej, o tabără
internaţională în acest punct. Este necesar a se efectua încă o
campanie de cercetări (pentru anul 2001), în scopul epuizării
materialului, atât din aşezare, cât şi din necropolă (pe cât se
poate), putându-se întocmi raportul final de săpătură asupra
punctului, cât şi tragerea concluziilor finale în zona studiată.
În anul 2000, la cercetări au participat studenţi şi elevi din
România, Germania, Franţa, Suedia, Marea Britanie, Olanda,
Austria (s-a întocmit un raport preliminar, la vremea respectivă).
Lucrările au fost finanţate de către SERVICE CIVIL
INTERNATIONAL - filiala România (Bucureşti).
Materialul rezultat în urma cercetării se află (restaurat şi
conservat) în depozitul Muzeului de Arheologie Focşani.
Obiectivele cercetării. Campania din anul 2000 a cuprins
o suprafaţă de 59,40 m2 din partea estică a aşezării de epoca
bronzului şi a ocupat şi o parte din necropola feudală.
Adâncimea până la care s-a săpat este de -1,2 m. Au fost
descoperite 6 locuinţe adâncite din epoca bronzului - cultura
Monteoru, etapele li a - li b, de formă rectangulară, cu colţurile
rotunjite, de diferite mărimi şi poziţii, orientate cu latura mare
spre S şi SE. Interiorul locuinţelor conţine un inventar
arheologic bogat, care se compune din ceramică fragmentară şi
întregibilă, cu o gamă variată de forme de vase specifică etapei
culturii Monteoru târzii (li a - li b, cca. 1400 a. Chr.). De
asemenea, s-au mai descoperit unelte din piatră, os şi corn,
ceramică (fusaiole, greutăţi vatră, funduri de vase cu vârf
ascuţit), inele de buclă, percutoare, etc.
Cercetările au mai avut ca obiectiv descoperirea
mormintelor de inhumaţie de secol XII - XIII, din aşezarea
medievală, pe care nu le-am cercetat încă, într-o perioadă de
numai 2 săptămâni.
Rezultatele cercetării si interpretarea lor. Am descoperit,
pe lângă ultimele 48 de locuinţe cercetate în întregime, din anii
anteriori (1997) - locuinţe de epoca bronzului (Monteoru) cât şi
locuinţe feudale (sec. XI - XIII) - bogate în inventar metalurgic, încă şase locuinţe monteorene, mai puţin bogate în inventar.
Nu am reuşit să cercetăm mormintele feudale, pe care ni le-am
propus spre cercetare. Mormintele cercetate în campania anului
1991 au fost toate de inhumaţie, fără inventar, orientate E - V.
Nu am cuprins necropola.
Scurtă descriere. Obiectele descoperite sunt din
inventarul locuinţelor de epoca bronzului. Au fost găsite 2
fusaiole ceramice (rotunjite şi tronconice), percutoare de piatră
întregi, un inel de buclă întreg, din bronz, buze şi funduri de
vase ascuţite, un vas ceramic întreg, dar fără tortiţe, vase
miniaturale, căţei de vatră, unelte din os şi piatră, ceramică
întregibilă, etc.; pe lângă acestea s-au mai găsit obiecte din
piatră de tipul cuţitelor curbe (3 bucăţi). cât şi obiecte din fier şi
fragmente metalice (fragmente de cazan) bucăţi de lupe
metalice (3 bucăţi), un cuţit de fier curb, etc. Toate aceste
descoperiri au fost restaurate şi conservate în cadrul
Laboratorului de restaurare - conservare Focşani, iar în
prezent se află în depozitul muzeului (cu numere de inventar).
Atelierul metalurgic descoperit, de dimensiuni mari (L. 45
a oferit cel mai important număr dintre aceste vestigii ale

1. C. M. Tătulea, Aşezarea geto-dacică fortificată de la
Bâzdâna, judeţul Dolj. Consideraţii preliminare, Thraco-Dacica
5, 1984, p. 92 - 11 O;
2. Idem, Preocupări în domeniul metalurgiei bronzului şi fierului
în aşezarea geto-dacă de la Bâzdâna, jud. Dolj, Oltenia. Studii
şi Comunicări 7-8, 1988-1989, p. 15- 33.
3. Vlad V. Zirra, D. Pop, Săpăturile de la Bâzdâna-Calopăr,
punctul "La Cetate". Campania 1993, (The Excavations from
Bâzdâna - Calopăr, site "La Cetate". The 1993 Campaign),
Arhivele Olteniei 1O, 1995, p. 13 - 27;
4. Vlad V. Zirra, D. Pop şi S. Oanţă, Săpăturile de la BâzdânaCalopăr, punctul "La Cetate".
Campania 1994, (The
Excavations from Bâzdâna - Calapăr, site "La Cetate". The
1994 Campaign), Arhivele Olteniei 11, 1996, p. 24 - 42;
5. Vlad V. Zirra, D. Pop şi S. Oanţă, Săpăturile de la BâzdânaCalopăr, punctul "La Cetate". Campania 1995 (The Excavations
from Bâzdâna - Calopăr, site "La Cetate". the 1995 Campaign),
Arhivele Olteniei 12, 1997, p. 35 - 52.

18. Beciu, corn. Vârteşcoiu, jud. Vrancea
Punct: Cariera de argilă
Cod sit: 178705.02
Colectiv: Victor Bobi • responsabil (IJC Vrancea); Aurora Emilia Apostu
(MJ Vrancea)
Scurtă

prezentare a sitului. Este situat pe terasa
a râului Milcov, în stânga şoselei Odobeşti sat Beciu pe un promontoriu cu o suprafaţă de peste 2 ha iniţial,
de formă oval-prelungită, ascuţită în partea de SE şi paralelă cu
albia râului Milcov, pe direcţia NV - SE. Cealaltă latură este
desprinsă de restul terasei, luând aspectul unui martor de
eroziune sub forma unei cetăţui apărată natural din toate
părţile. În partea de SE, probabil să fi avut şi un şanţ de apărare
(cercetat în anul 1991). În momentul de faţă, promontoriul
cercetat este mult diminuat pe latura nord-vestică, întrucât
"Cariera de argilă" (punctul cercetat) existentă, oferă material
bun (argila) pentru construcţii, material ce se extrage
permanent din acest sector (sectorul 1 al aşezării).
Cele mai vechi cercetări în punctul amintit, datează din
anul 1926, efectuate de către Gr. Anitescu, când a fost
descoperită, pentru prima dată, cultura· carpică. Înfiinţarea
"Carierei de argilă" a dus la distrugerea vestigiilor existente, cu
care prilej au fost organizate primele investigaţii, mai serioase,
în anul 1985; utilajele folosite în carieră au distrus mai multe
locuinţe ce aparţineau epocii bronzului şi Evului Mediu timpuriu.
În toamna anului 1986, s-au efectuat unele taluzări pentru a
recupera materialul arheologic din locuinţele distruse în punctul
menţionat. Primele săpături organizate, de mare amploare, au
fost efectuate în anul 1987, în sectorul 1 al carierei , prin cinci
secţiuni longitudinale şi transversale din aşezare, apoi în anul
1988, în partea vestică a sectorului 1 (o parte din aşezare), cât
şi o parte din necropolă (situată în partea estică a
promontoriului) - două secţiuni de dimensiuni foarte mari reuşindu-se astfel, acoperirea aproape în întregime a carierei
(şi longitudinal şi transversal) şi recuperarea unui număr
important din aceste vestigii. S-au cercetat, atât o mare parte
din locuinţele din aşezare, cât şi unele morminte din necropolă,
aparţinând Evului Mediu timpuriu (sec. XI - XIII). Au urmat

superioară dreaptă

n
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două terase semicirculare de mari dimensiuni, cu urme
arheologice consistente.
În cursul campaniei din 2000 a fost încheiată secţiunea S.
I I 1998 (şi prelungită apoi în 1999 şi respectiv 2000) care a
avut ca obiectiv lămurirea elementelor de fortificare. Aşa cum
am menţionat şi în rapoartele anterioare există două centuri
concentrice de fortificare care separă mamelonul cu cota 351 m
de restul dealului. Este vorba de câte două faze de fortificare: 1.
palisade complexe (zid de pământ şi lemn) şi 2. val de pământ
bine păstrat în cazul fortificaţiei care înconjoară terasa
superioară şi respectiv alunecat parţial în cazul celei care apără
terasa inferioară. Cele două faze corespund cu cele două nivele
de locuire din interiorul fortificatiei, ambele dacice.
În 1998 o secţiune de' pe platou, menită să sondeze
stratigrafia a relevat un nivel Coţofeni. Sub fortificaţia dacică de
pe terasa superioară a fost depistat un nivel din aceeaşi
perioadă, dar păstrat doar pe alocuri, căruia ii corespunde,
probabil, un şanţ de apărare descoperit în secţiunea care a tăiat
elementele de fortificare dacice şi situat la baza pantei de sub
terasa amintită.
Un alt obiectiv al campaniei din anul 2000 l-a constituit
decopertarea complexelor de pe cele două terase încinse de
fortificaţii. În sectorul de V al sitului au fost trasate o casetă C.
1, care a avut menirea de a pune în evidenţă o groapă dacică şi
respectiv, o secţiune S. I / 2000 - trasată pe terasa superioară,
în spatele fortificaţiei, pentru a surprinde eventuale urme de
locuire. S. I / 2000 a rămas neterminată, urmând a fi reluată în
2001.
Materiale arheologice: ceramică dacică, câteva obiecte
mărunte de fier şi posibil rămăşiţele unui atelier de bronzier,
fragmente de creuzete şi câţiva stropi de bronz. Descoperirile
sunt păstrate la Muzeul Judeţean Bistriţa.
Cercetările din 2001 au ca obiectiv principal finalizarea
cercetărilor la S. I I 2000 şi continuarea investigării sectorului
vestic al terasei superioare.
Datarea sitului: ambele niveluri surprinse aparţin
civilizatiei dacice clasice (sec. I a. Chr.), existând unele indicii
pentru o locuire Latene mijlocie (fragmente ceramice cu un
aspect mai vechi).

trecutului dând astfel atât obiectele finite (vârf săgeată, lance,
etc.), cât şi resturi din prelucrarea lor.
Tehnici de cercetare utilizate. Cercetarea în teren a fost
efectuată clasic, în procedura obişnuită de cercetare, în
aşezare şi necropolă. Materialul rezultat, după fotografiere,
filmare la locul descoperirii (in situ) a fost curăţat, "periat" şi
aşezat în pungi, cutii, etc„ ce au fost numerotate şi marcate în
teren. Exemplu: material osos rezultat din L. 37, bronz;
ceramică intregibilă (probabil un vas) din L. 38, bronz, cu
marcajul: "Şantierul arheologic de la Vârteşcoiu", pct. "Cariera
de argilă"; campania anului 2000; ST (secţiunea transversală)
ST. 4 / 2000; adâncime= -0,751 -1,2 m.
Obiectivele cercetărilor viitoare. Obiectivul principal este
studierea şi descrierea mormintelor de inhumaţie în poziţie
întinsă, orientate E - V, fără inventar în general, ce aparţin
aşezării medievale, din imediata apropiere. (sec. XII - XIII).
Mormintele descoperite vor fi supuse analizelor C14, pentru
datare exactă. Se va urmări în principal, cercetarea necropolei.
Propuneri de conservare. protejare. punere în valoare.
Pentru "Cariera de argilă" s-au făcut mai multe propuneri, în anii
trecuţi, în vederea stopării extracţiei argilei din carieră. Întrucât
acest lucru este imposibil de realizat, s-a continuat şi se va
continua extracţia acesteia, deoarece cercetarea arheologică în
sectorul 1 s-a efectuat aproape în întregime.
Concluzia a fost elaborată, iar unele neclarităţi au rămas
doar în cercetarea necropolei aparţinând aşezării medievale.
Planşa 4
Bibliografie
- "Şantierul arheologic de la
din anii 1986 - 1988", Studii şi
Comunicări, voi. VIII - XI, Vrancea, p. 41 - 68.
2. Situri arheologice cercetate în perioada 1983 - 1992, Muzeul
Brăilei, Brăila, 1996.
3. Victor Bobi - "Etapele timpurii şi târzii ale culturii Monteoru
din zona de curbură a Carpaţilor în lumina noilor descoperiri
arheologice", Mousaios, voi. IV, partea I, Buzău, 1994, p. 37 65.
4. Victor Bobi - "Civilizaţia geto-dacilor în secolele VI - li e.n. ".,
Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1999.
1. Victor Bobi, Anton
Vârteşcoiu.

Paragină

Cercetări

20. Berca, corn. Berca, jud.
19. Beclean, corn. Beclean, jud.

Bistriţa Năsăud

Buzău

Punct: Fosta mănăstire Berca
Cod sit: 45110.01

Punct: Dealul Bileag
Cod sit: 32492.03

Colectiv: Emil Lupu (ABRAL ARTPRODUCT S.R.L.)
Colectiv: Gelu Florea • responsabil (UBB Cluj); Lucian Vaida (MJ
Bistriţa Năsăud); Liliana Suciu (UBB Cluj); Floarea Vaida (Liceul
Agricol Beclean)

Fosta mănăstire este, potrivit pisaniei, ctitorie a boierului
Mihalcea Cindescu şi a soţiei sale, Alexandrina Cantacuzino,
fiind construită în intervalul 1694 - 1698. În momentul de faţă se
mai păstrează din ansamblu biserica, restaurată în anii 1984 1985, o stăreţie, un corp de chilii şi un turn clopotniţă pe latura
sudică, în stare de ruină şi latura estică a unui zid de incintă,
parţial demantelat. Mănăstirea a suferit numeroase transformări
şi reparaţii în secolele XVIII - XIX. Obiectivul a mai fost cercetat
arheologic de Ion Chicideanu în anii 1975 şi 1976. În ultimele
campanii au fost executate 27 de secţiuni şi casete arheologice
La fel ca în campaniile precedente, a fost determinată
prezenţa unei locuiri preistorice, aparţinând în principal epocii
bronzului, cultura Monteoru. Din această epocă au fost
surprinse 7 complexe. Pe baza ceramicii, dar fără a fi putut
realiza o departajare stratigrafică, prezenţa monteoreană

Fortificaţia

de la Beclean pe Someş Uud. Bistriţa Năsăud)
pe dealul Bileag (aflat actualmente în cuprinsul
localităţi pomenite), înălţime aflată pe malul nordic al Someşului
Mare (cca. 50 m N de puntea peste râu).
Situl a fost depistat în 1998 în urma unei periegheze şi
începând chiar cu acel an au fost demarate cercetările
sistematice, care s-au desfăşurat până în prezent, în cursul a
trei campanii. Starea de conservare a elementelor de fortificare
este relativ bună, în schimb pe platoul dealului există mai multe
gropi moderne de mari dimensiuni, care au afectat în proporţie
de aproximativ 80% stratigrafia şi complexele. Există cel puţin
se

situează
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aparţine unei aşezări de tip "cetăţuie", din fazele I c4-3 - I c3 ale
acestei culturi, care a ocupat întreg platoul actual. Sunt
prezente vasele "sac" de dimensiuni mari din pastă grosieră cu
alveole pe buză şi cele din pastă grosieră cu pereţii decoraţi în
tehnica Besenstrich. Din categoria olăriei fine, cu suprafaţa bine
netezită, roşie, mai rar cu suprafaţa neagră lustruită, sunt
prezente ceştile cu terţi supraînălţate, bolurile cu marginea
răsfrântă, vase de tip "Spăndegefăss'. Decorul este realizat în
tehnica inciziei, motivele preferate fiind cercurile concentrice
sau spiralice, delimitate la exterior de şiruri de împunsături,
liniile duble sau triple în zig-zag (aşa-zişii "căpriori"), simple sau
asociate cu cercuri concentrice; mai rar este decorul plastic
asociat cu motive incizate. Locuirea monteoreană ocupă întreg
platoul mănăstirii, iar ceramica descoperită reprezintă 80% din
totalul ceramicii recoltate în această campanie.
Al doilea nivel de locuire aparţine secolelor VI - VII,
încadrat fiind în cultura Ciurel, cu ajutorul unor fragmente
ceramice cenuşii zgrunţuroase descoperite în jumătatea
nordica a platoului mănăstirii., fără a fi fost descoperite
complexe arheologice.
Fosta mănăstire prezintă mai multe etape de evoluţie

numeroaselor gropi moderne, făcute în cea mai mare parte la
sec. XVIII şi începutul sec. XIX, când satul a fost
construit pe actualul amplasament. Zidurile de piatră ale
principiei au fost scoase în epoca modernă până la fundaţie,
însă există posibilitatea studierii stratigrafiei romane, păstrată în
general între gropile de scoatere a zidurilor.
În campaniile anterioare (v. A. Flutur, Săpăturile
arheologice din castrul Bersobis - 1998 - 1999, Analele
Banatului VII - VIII, 1999 - 2000) am identificat, pe şirul
încăperilor din spatele principiei, aedes principiorum, încăperile
A şi B, coridorul C. În 2000 am continuat săpătura în camera D,
în prelungirea secţiunii S. 2 / 1999 şi ne-am extins pe mai multe
porţiuni în zona din spatele principiei.
Au fost săpate următoarele sectoare: S. 4 (4 x 4 m), S. 5
(8 x 2 m), S. 6 (1,5 x 1,5 m), S. 7 (4 x 1,5 m), S. 8 (8 x 2 m).
Primele urme arheologice corespund unor stâlpi de lemn care
funcţionau la nivelul humusului antic (deocamdată n-am
observat un nivel de călcare clar din această fază) şi care au
fost scoşi înainte de construcţia zidurilor. În S. 5 am secţionat
zidul Z. 6 (mai precis groapa de scoatere a lui), care susţinea
principia la sud; în S. 4 am surprins "T'-ul format de zidurile Z. 4
(care desparte spaţiile C şi D) şi Z. 6 (care susţinea clădirea în
partea de vest); în S. 7 am surprins colţul clădirii, respectiv
întâlnirea lui Z. 5 cu Z. 6. În cazul zidurilor, observaţii clare s-au
făcut în partea inferioară a fundatiilor. Deci zidurile clădirii se
vedeau probabil încă în urmă cu
3 secole. În cazul lui Z. 6,
s-a păstrat totuşi o porţiune dintr-un contrafort solid construit din
bolovani prinşi cu mortar. În exteriorul principiei, lângă ziduri (Z.
5 şi Z. 6), a fost amenajată o rigolă din ţigle în care se scurgea
apa de ploaie de pe acoperiş. În a doua fază, această rigolă a
fost acoperită de un strat gros de amenajare în vederea unui
nou nivel de călcare, atestat în S. 5 prin urma unui dalaj din
calcar. În camera D, spre deosebire de spaţiile A, B şi C, a
apărut doar o singură podea. in schimb, camera D a fost
compartimentată, ridicându-se un zid îngust de cărămidă. În
spaţiul D' s-a păstrat în parte o podea de opus signinum, însă
în D" nu se află decât un strat de lut argilos, probabil substrucţia
unei podele de lemn. În prelungirea secţiunii S. 3 I 1999, am
trasat secţiunea S. 8, în care s-a surprins aleea din spatele
principiei.
Materialul arheologic este destul de sărac: ţigle
fragmentare (20 de fragmente tegulare cu ştampila LEG 1111 FF),
un antefix de acoperiş, foarte puţine fragmente ceramice, o
monedă de la Traian, o cheie din fier şi câteva cuie. Cea mai
mare parte a obiectelor s-a găsit în gropi moderne. Ele se
păstrează la Muzeul Banatului Timişoara.
Continuarea cercetării sistematice ar avea ca prim
rezultat realizarea unui plan coerent al principiei şi stabilirea
etapelor de funcţionare a clădirii şi implicit a castrului. De
aceea, atât clarificarea rolului structurilor de lemn existente
înainte de ridicarea zidurilor, cât şi interpretarea stratigrafiei din
faza de piatră sunt deosebit de importante.
sfârşitul

arhitectonică:

Etapa I: îi aparţine stăreţia, numai la nivel de pivniţă şi
corpul sudic de chilii, numai la nivel de fundaţii şi jumătatea
vestică a laturii sudice a corpului de chilii şi biserica, ridicată în
aceeaşi etapă, dar în urma celor două constructii amintite.
Etapa li: În cursul secolului XVIII, probabil pe la mijlocul
acestuia, potrivit ceramicii descoperite în acest nivel, se
produce o primă distrugere şi apoi refacere a corpului de chilii.
Tot acum este construit un pridvor pe latura de N a corpului de
chilii.
Etapa III: a urmat după o distrugere masivă a mănăstirii,
poate fi acum considerată ca aparţinând perioadei de după anul
1802. Ei îi aparţine construirea turnului de poartă, zidul de
incintă şi refacerea elevaţiilor corpului sudic de chilii şi a
parterului înălţat al stăreţiei. Tot în cursul secolului al XIX-iea se
situează şi construirea umblătoarei descoperită în C. XXVII. Tot
în cursul secolului XIX au mai avut loc refaceri ale stăreţiei şi
corpurilor de chilii, probabil datorate staţionării aici a unei unităţi
de dorobanţi ce avea alte necesităţi decât o comunitate

2-

monahală.

După 1864 viaţa monahală a fost abandonată, fostele
chilii fiind transformate în seminar teologic şi apoi în şcoală
sătească, fiind abandonate după anul 1944.
Planşa 5

21. Berzovia, corn. Berzovia, jud.
[Berzobis]

Caraş

Severin

Punct: Principia castrului legionar
Cod sit: 51519.01
Colectiv: Florin Medeleţ - responsabil (IRT Timişoara); Ovidiu Bozu
(MBM Reşiţa); Alexandru Flutur (MB Timişoara)
Cercetarea arheologică, începută în 1998, în clădirea
comandamentului (principia) din castrul legiunii a IV-a Flavia
Felix de la Berzovia a continuat şi în anul 2000 (5 - 30 iunie).
Ca şi în anii anteriori (1998, 1999), lucrările au fost finanţate de
Muzeul Banatului Timişoara.
Castrul se află pe un platou în stânga râului Bârzava, în
zona intravilană - situaţie ce creează dificultăţi în cercetarea de
ansamblu a sitului. La aceasta se adaugă şi existenţa
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Bodeşti,

corn

Bărbăteşti,

22. Biharia, corn. Biharia, jud. Bihor

23.

Punct: Cetatea de pământ
Cod sit: 27445.01

Punct: Biserica Schit
Cod sit: 168568.01

jud. Vâlcea

Colectiv: Sever Dumitraşcu - responsabil, Florin Sfrengeu - responsabil
de sector (Universitatea Oradea)

Colectiv: Mariana losilaru (MJ Vâlcea)

În perioada 9.10 - 15.10.2000 s-au desfăşurat cercetări
arheologice de salvare în situl arheologic de la biserica "Sfânta
Treime" Bodeşti - Bărbăteşti, jud. Vâlcea, monument istoric (39
B 0068), situat în zona muntoasă a judeţului, la numai 7 km de
poalele Munţilor Buila.
Satul Bodeşti, comuna Bărbăteşti este situat de-a lungul
râului Otasău, la o distanţă de 25 km de reşedinţa judeţului,
fiind menţionat în documente la 1536 (N. Stoicescu, Bibliografia
localităţilor şi monumentelor feudale din România, voi. I. p. 78).
Biserica fostului schit Bodeşti se află aşezată pe un pinten
de deal, de unde se deschide o perspectivă asupra râului
Otasău şi a întregului sat. Conform izvoarelor istorice, aici a fost
un schit de călugări, înconjurat de chilii şi de ziduri înalte de
piatră, păstrate parţial. În prezent. în fosta incintă a schitului se
găseşte cimitirul satului, chiliile fiind distruse în totalitate. Aşa
cum reiese din pisanie "această Sfântă şi Dumnezeiască
biserică cu hramul Sfânta Troiţă este zidită din temelie şi cu
zugrăvea/a împodobită şi alte multe, cu cheltuiala cuviosului
ieromonah Kir Partenie egumenul Sfintei Mănăstiri Strihaie şi
Mănăstirea Fedeleşoiu în care şi egumen a fost. Şi s-au sfinţit
cu iubitorul de Dumnezeu Kir lnochentie, Episcopul Râmnicului
şi care împrejur zidite şi date zestre şi slobode să fie nesupuse
la nici un om din neamul meu sau din neamul Popii lui Ion, care
a fost ispravnic, sau din cei ce urmând ori cu ce şi ar spune toţi
aceia să fie afurisiţi de 318 Sfinţi Părinţi şi să fie la un loc cu
luda vânzătorul ceea ce o vor închina şi nu vor ţine legătura,
zugrav fiind Popa Ştefan şi s-au săvârşit la anul de la Adam
7240 iar de la Hristos 1732'.
Din zapisul de la 6 aprilie 1727, prin care Radu
Bujoreanu, împreună cu soţia sa Anita şi fiul său Radu, vinde
schitului Bodeşti moşia lor din Foleştii de Sus - Vâlcea, rezultă
că acest lăcaş exista înainte de 1727: "... dat-am zapisul nostru
la mâna Sfântului schit de{n] Bodeşti, unde se prăznuiaşte
hramul preasfintei şi nedespărţitei şi de viaţă făcătoarei Troiţe,
şi la mâna Sfinţiei sale părintelui Partenie, ctitorul acestei Sfintei
mânăstiri şi moştenitorilor acestei maşai, precum să să ştie că
având noi această moşaie, anume Foleştii de Sus, pe apa
Bistriţei în judeţul Vâlcea ... am vândut-o în bani gata taleri opt
sute du peste hotarul cât să stăpâneşte şi cu tot venitul ei cât
să afla intr' ac'eastă moşaie cu casele, cu viea den câmpu, den
apa, den siliştea satului den sus până în cel de jos şi în cel
despre a[mia]zăzi până în cel dinspre miazănoapte ... aprilie, 7,
7235 ( 1727°)" (Revista de Istorie Bisericească, 1943, nr. 3, p.
151 -152).
Nicolae Iorga în Hârtii din arhiva mânăstirii Hurezului
(Bucureşti, 1907, p. 192 -193, 273, 303 - 304) redă pe scurt
acest zapis, iar despre schitul Bodeşti - Vâlcea spune că: "a
fost ridicat de vei Stolnicu/ Constandin Obedeanu împreună cu
alţi boieri ... pe vreme ce era parte de ţară supt stăpânirea
nemţilor înzestrând-o cu moşia Foleştii de Sus cumpărată de la
Radu Bujoreanu dând-o schitului pentru pomană ca să fie de
chiverniseala părinţilor ce vor vieţui acolo". Alt ctitor este şi
părintele Partenie, ctitorul acestei Sfintei mânăstiri şi moştenitor
acei maşai, călugăr pe la anul 1589. "Beseareca cea veche
supra-numită schitu pendinte de Monasteriu Bistriţa cea fostu
locuită de monahi pe la anu' 1589 depo Hrist şi acum permutate
şi setuată intr-o posetie forte formoasse, şi de unde se cunoscu

Săpăturile

arheologice de la Biharea din vara anului 2000
s-au desfăşurat în incinta cetăţii de pământ, în zona de vest. Sa trasat o sectiune de 2 x 20 m (S. 111), paralelă cu valul vestic
al cetăţii, disp~să pe direcţia N - S, la 0,5 m de S. li 1999. În
zonă au mai fost efectuate săpături arheologice, în anii 1975 1976, la S de această secţiune (zona "Măr"), publicate în
monografia arheologică Biharea (S. Dumitraşcu, Biharea, I,
Oradea, 1994) şi cele din 1998 - 1999, S. I şi S. li, paralele cu
S. III. Aşa cum s-a arătat şi cu ocazia publicării săpăturilor din
1998 (S. Dumitraşcu, FI. Sfrengeu, M. Goman, Săpăturile
arheologice din vara anului 1998 de la Biharea - Cetatea de
pământ, în: Crişana antiqua el mediaevalia, I, Oradea, 2000, p.
63 - 73) s-a urmărit cercetarea depunerilor arheologice din
apropierea valului de pământ, pe o porţiune mai mare (20 m),
folosindu-se o nouă metodă de cercetare numită convenţional
"prin învăluire".
Săpăturile arheologice au pus în evidenţă existenţa a trei
niveluri de depuneri arheologice, două medievale timpurii şi
unul cu vestigii antice. Sub stratul vegetal actual (0,3 - 0,4 m),
se află nivelul A cu ceramica medievală timpurie, cu numeroase
buze de cazane de lut, un bogat material osteologic, multe
piese din metal (cuie, caiele, vârfuri de săgeată, pinten cu spin),
zgură, pietre şi cărămizi. Tot în acest nivel la adâncimea de -0,5
I -0,6 m s-au descoperit şi trei monede determinate de
numismatul Al. Săşianu: 1. BILLON ASPRON TRACHY,
Manuel I Comnenul (1143 - 1180) emisiune Constantinopol; 2.
Phenig Frisach, prima jumătate a sec. XIII; 3. Obol, Ungaria, a
doua jumătate a sec. XIV.
În cel de-al doilea nivel B de depuneri medievale timpurii
ceva mai vechi, s-a constatat că nu mai apar fragmente de
cazane de lut. Alături de ceramica locală se remarcă şi câteva
fragmente ceramice smălţuite verde-oliv şi maro de factură
bizantină. S-a mai constatat existenţa unei locuinţe între m. 1 4.
Cele două niveluri de depuneri medievale timpurii A şi B
sunt separate de un strat de arsură cu cărămizi de lut ars şi
pietre de râu. Sub stratul medieval timpuriu s-a remarcat
existenţa unei depuneri sterile, fără vestigii arheologice, un strat
de pământ argilos scurs de pe valul cetăţii după ridicarea
acesteia. Nivelul antic este sărac în material arheologic,
descoperindu-se doar câteva fragmente ceramice hallstattiene
şi de epocă romană. În urma cercetărilor efectuate s-a
constatat că valul de pământ al cetăţii a fost ridicat ulterior
stratului de cultură antic, dar înainte de cele două niveluri de
cultură medievale timpurii. Situaţia va trebui urmărită în viitor
prin efectuarea unor sondaje şi săpături arheologice şi în
apropierea celorlalte valuri ale cetăţii, pentru a se putea desluşi
mai bine momentul în care a fost construită cetatea patrulateră
de pământ de la Biharea.
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şi ved ruinele de diduri sub terrenu în nălţime de 3 m
lungitudinea aparthamenteloru de la E la Vestu 50 m didăria
făcotă de pietra necioplită, var şi syga". La mijlocul secolului al
XVI-iea, familia Buzeşti deţine moşiile de pe valea Otasăului,
deci şi satul de clăcaşi Bodeşti, dezvoltat probabil în jurul
schitului de călugări mentionat în documentul de mai sus.
În anul 1716, Vâl~ea, ca şi întreaga Oltenia, intra sub
ocupaţie austriacă până în 1739, când în faţa ofensivei
otomane, trupele se retrag din provincie.
Existenţa a două lăcaşuri de cult construite aici, (schitul
Bodeşti - 1732 şi biserica cu hramul "Intrarea în biserică a
Maicii Domnului" - 1733) explică reacţia românilor la tendinţa
habsburgilor de catolicizare a populaţiei. .
În urma secularizării averilor mănăstireşti în 1863,
călugării părăsesc schitul, iar chiliile lipsite de întreţinere s-au
degradat. Biserica a fost preluată de parohia Bodeşti.
Din chestionarul C.M.I. din 1921, rezultă că aici a fost un
schit de călugări cu chilii pe latura de S a bisericii ·„. a fost
metoh al mânăstirii Bistriţa. Aici au fost călugări ".
Popescu Cilieni în Biserici, târguri şi sate din judeţul
Vâlcea, 1941, p. 34, aminteşte biserica de zid cu hramul
"Sfânta Troiţă", făcută de popa Pătru, popa Grigore Brat şi popa
Ion în anul 1732, octombrie 14, precum şi obiectele existente în
biserică la acea dată.
Istoricul Aurelian Sacerdoţeanu, într-un articol publicat în
"Arhivele Olteniei" aminteşte şi pe preotul Gheorghe printre
ceilalţi preoţi care au făcut această biserică, acesta fiind
menţi~nat într-un pomelnic descoperit la biserica din Costeşti.
ln Eparhia Râmnicului şi Argeşului, monografie, voi. li,
1976, p. 896, se menţionează că biserica parohială "Sfânta
Treime" cu pridvor adăugat şi fresca originală datează de la
1732, ca şi zidul de incintă. Biserica a fost refăcută în 1869 şi
1925.
Zidul de incintă, păstrat parţial şi de dimensiuni reduse, ce
înconjoară biserica, gros de 0,8 m, având înălţimea variabilă, în
funcţie de configuraţia terenului, a fost făcut din lespezi mari de
piatră uşor calcaroasă existentă în zonă, fasonate pe feţele
exterioare, prinse iniţial cu mortar de var. În dărâmăturile zidului
de incintă, refăcut de curând, au fost găsite două cruci
fragmentare din piatră.
În cimitirul actual au fost inventariate 46 de cruci din piatră
dispuse în şiruri regulate pe latura de E şi S a bisericii (crucile
vor fi cercetate într-un studiu ulterior).
Pe latura de Sa zidului de incintă a fost sesizat la 17,6 m
din colţul de E al zidului, un fragment de zid păstrat parţial,
perpendicular pe acesta, având grosimea de 0,75 m şi acelaşi
sistem de construcţie ca şi zidul de incintă. Probabil că aparţine
vechilor chilii existente la schit. Nu s-a putut cerceta această
zonă datorită faptului că actualele morminte sunt foarte aproape
de zidul de incintă şi datorită depunerilor succesive de resturi
de pe morminte şi pietre din zidul de incintă dărâmat de-a
lungul timpului. Se impune o curăţire şi degajare a zidului
interior sub supraveghere arheologică pentru a putea fi
depistate vechile chilii, construite se pare odată cu biserica.
Zidul de incintă avea pe partea exterioară contraforţi dispuşi la
aproximativ 3 m unul de altul. Se mai păstrează pe latura de N
doar trei, pe latura de S doi şi pe cea de V nouă. Spre E nu au
fost necesari contraforţi, deoarece în această parte s-a tăiat din
panta dealului pentru a se crea o platformă pe care s-a aşezat
biserica, în această zonă zidul depăşind doar cu 0,2 - 0,3 m
nivelul actual de călcare.
Cercetarea arheologică de anul acesta s-a axat pe
deschiderea a două secţiuni pe latura de N a bisericii în singura
suprafaţă neafectată de cimitirul actual sau de construcţiile

ulterioare.

Secţiunile

au fost trasate perpendicular pe zidul de
- S. I (8 x 2 m) şi S. li (6 x 1,5 m).
Din punct de vedere stratigrafic situaţia se prezintă astfel:
Nivelul I - Pământ galben lutos; având grosimea cuprinsă
între 0,25 şi 1,00 m. În S. I s-a săpat în pământul viu la -1 m şi 0,7 m în S. li, datorită faptului că au apărut cele două morminte
ce aparţin nivelului li.
Nivelul li - Pământ galben lutos pigmentat cu bucăţele
fine de cărămidă. Spre zidul de incintă stratul de umplutură este
de 0,7 m în S. I şi de 0,9 m în S. li. Aici pământul este în
amestec cu bucăţi de cărămidă, pietre de râu şi lespezi
fragmentare rămase de la construcţia zidului de incintă şi a
bisericii. Adâncimea zidului de incintă de la solul actual este de
-1 m în S. I şi -1,3 m în S. li. Înălţimea actuală a zidului este de
1,2 m în S. I şi 1,4 m în S. li (tot de la solul actual). Lespezile
folosite la construcţia zidului de incintă au fost aşezate direct pe
solul viu, care în zonă este un pământ galben lutos,
impermeabil, stabil. Acestui nivel îi aparţin şi cele două
morminte de inhumaţie descoperite: M. 1, în S. I, G. 2, la -0,95
m şi M. 2, în S li, C 4, la -0,6 m.
M. 1 - Pentru degajarea acestui mormânt a fost trasată o
casetă pe latura de V a S. I având dimensiunile de 1 x 1 m.
Mormântul a fost deranjat parţial de o groapă de var ce aparţine
nivelului III şi de rădăcina unui brad tăiat după 1990. Scheletul,
orientat E - V, cu capul spre V, a fost aşezat pe un strat de
pietricele de râu în amestec cu nisip fin. Capul uşor orientat
spre biserică, poziţie întinsă; mâinile îndoite parţial spre piept.
Probabil a fost învelit într-o pânză, aşa explicându-se poziţia
capului şi a mâinilor, deranjate în momentul acoperirii. Nu s-au
găsit urme de lemn, haine sau cuie. Singurele obiecte
descoperite sunt cele două ace cu gămălie de bronz, găsite de
o parte şi de alta a craniului. La 0,20 m de craniu apare groapa
pentru stâlpul crucii (0,2 m x 0,2 m, adâncime -0,5 m) umplută
cu pământ în amestec cu pietre de râu de mărime mijlocie şi
pietricele.
M. 2 - Am considerat că este groapa de mormânt
deoarece a fost găsită şi crucea fragmentară, simplă şi fără
inscripţii, dintr-o lespede de culoare gălbuie. Sub cruce a fost
descoperit doar craniul aşezat cu faţa spre biserică. Lângă
craniu se găsea un fund de vas fragmentar cu urme de arsură
pe fund şi câteva bucăţele de cărbune. Deşi s-a săpat în solul
viu până la -1,2 m nu s-a mai descoperit nici un mormânt;
singurele materiale arheologice ce aparţin acestui nivel sunt
cele două ace cu gămălie din bronz din M. 1, fragmentul
ceramic din M. 2 şi fragmentul de lespede cu decor în relief din
pământul de umplutură dinspre zidul de incintă.
Nivelul III - Acelaşi pământ galben lutos în amestec cu
fragmente de cărămidă, bucăţi de cărbune, cuie şi piroane de
fier puternic oxidate, mortar etc.; acestui nivel îi aparţine şi
groapa de var din S. I, C. 1 - 2, care conţine straturi succesive
de var stins ce alternează cu pământ negru şi bucăţele de
cărămidă. Probabil groapa de var datează de la repararea
bisericii în 1869, umplută ulterior cu resturile rămase de la
reparaţii şi nivelată. Ceramica descoperită în acest nivel se
încadrează în categoriile: semiluxoasă şi de uz comun, lucrată
la roată din pământ destul de fin, de culoare cărămiziu-roşcată,
peste care s-a lucrat cu cornul şi mai rar cu pensula. Culorile
folosite sunt verdele şi brunul strălucitor pe fond alb. Motivele
geometrice şi florale au fost obţinute prin desene cu cornul şi
aparţin centrului de olari Hurezu, fiind specifice sec. XIX. (Barbu
Slătineanu, Studii de artă populară, Bucureşti, 1972, p. 149 şi
pi. XIV - XVIII; Corina Nicolescu, Paul Pettescu, Ceramica
românească tradiţională, Bucureşti, 1974).
incintă şi biserică
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linii scurte paralele oblice în formă de „schelet de peşte",
impresiuni triunghiulare, motive „în şah'', „flori de gheaţă" şi
brâuri alveolate.
La adâncimea de -0,25 m a fost descoperit şi un lustruitor
din gresie liasică de tip Gresten, a cărui sursă este la cca. 2 km
Cheile Prisăcinei.
Prin factura pastei şi motivele ornamentale, ceramica
aparţine finalului fazei a III-a a culturii Coţofeni. Considerăm că
locuirea de pe platou este o aşezare de sezon cald, sezonul
rece fiind petrecut în cel pu\in două peşteri confortabile iarna,
aflate în apropiere şi având locuire contemporană documentată
deja: Peştera Hoţilor - Gogâltan şi Peştera Oilor. Cercetările
viitoare credem că vor aduce noi dovezi în această privinţă.

Nivelul IV - Un strat destul de subţire de pământ brunnegru, distrus parţial datorită deselor nivelări şi amenajări de la
începutul sec. XX (1925, când se reface biserica) şi sfârşitului
sec. XX, când se ridică un acoperiş pentru oficierea pomenilor
la hramul bisericii. Acestui nivel îi aparţine groapa de var
dezvelită parţial, ce acoperea M. 1, cât şi trotuarul din pietre de
râu din S. I, C. I, la adâncimea de -0,2 m, lat de 1 m, lipit de
zidul de incintă.
Solul actual are o grosime ce variază între 0,05 m şi 0,3
m (în S. I, C. 4, datorită înălţării trotuarului ce înconjura biserica
în anul 1997).Nu s-a putut face o legătură între zidul de incintă
şi fundaţia bisericii deoarece în anul 1997 au fost executate
lucrări de subzidire şi elemente din beton armat (grindă
vierende~. Se impune continuarea cercetării arheologice pe
latura de S a zidului de incintă, precum şi trasarea unei sec\iuni
de control între clopotniţa şi biserică.
Planşa 6

25.

Bonţida,

corn.

Bonţida,

jud. Cluj

Punct: Castelul Banffy
Cod sit: 56229.03
The archaeological rescue researches were undertaken
between the gth - 15fh of October 2000 at "Sfânta Treime"
church ("The Holy Trinity Church'J - a small convent from
Bodeşti village, Vâlcea county, [. .. ] "built from the basement,
with adorned painting and many others, with the financial
support of the pious ermonah Kir Partenie ... painter being,
Stefan the priest, and they were performed at the year from
Adam 7240 and from Christ 1732" [. .. ] as it is written on the
inscription of the church.
There were discovered two graves: M. 1 and M. 2 and
Horezu peculiar pottery from the 1Blh and 191hcenturies.
Now it is necessary to continue the archaeo/ogical
researches on the southern side of the precint wall and a/so a
control digging (by two crossed ditches) between the be/fry and
the church.

Colectiv: Daniela Marcu - responsabil (SC Damasus SRL); Cosmin
Rusu (UBB Cluj)

în lunile septembrie - octombrie ale anului 2000 s-au
efectuat cercetări arheologice la Castelul Banffy din Bonţida,
corpul de V - denumit în continuare corpul bucătăriilor, şi
bastionul de SV.
Corpul bucătăriilor a fost construit în exteriorul laturii de V
a zidului de incintă, în jumătatea sudică a acesteia până la
turnul cilindric de SV (numit în continuare bastion); în prezent
este alcătuit din 3 încăperi. Aproximativ în mijlocul faţadei de V
se află un turn, denumit în general turnul cu orologiu. Accesul
din curtea interioară spre turn şi parc se realizează printr-un
coridor aflat intre încăperea centrală şi încăperea de sud;
aceasta din urmă comunică de asemenea direct cu bastionul de
SV. Cu excepţia bastionului şi a turnului cu orologiu, al căror
parter este încă acoperit, toate celelalte încăperi sunt
descoperite.
Din punct de vedere istoric corpul bucătăriilor a fost
considerat o amenajare relativ târzie, de la sfârşitul secolului al
XVII-iea sau începutul veacului următor. Menţiunile
documentare sunt evazive atunci când ajung la această parte a
castelului, despre care practic nu cunoaştem decât câteva
detalii de compartimentare, fără să se poată preciza elemente
de bază cum ar fi cronologia, etapele de construcţie, funcţiunea
încăperilor în diferite perioade.
Proiectul de cercetare şi-a propus iniţial o investigare
completă a zonei, în interior şi exterior, astfel încât în final să
poată fi precizate: evoluţia constructivă a clădirilor, relaţiile
dintre acestea; evoluţia nivelului de călcare interior şi exterior în
fiecare încăpere; evoluţia sistemelor de pardoseală;
amenajările interioare; caracteristicile tehnice ale structurilor
zidite şi terenului de fundare. Au fost prevăzute săpături în
fiecare încăpere (cu excepţia turnului cu orologiu, aflat într-o
stare de conservare foarte proastă) şi de asemenea în exterior
pe toate laturile, astfel încât nivelul de călcare interior să poată
fi corelat cu nivelele dinspre curtea interioară, respectiv dinspre
parc. Faţă de proiectul iniţial săpăturile au fost extinse pe
parcurs, în funcţie de vestigiile descoperite. Cu toate acestea,
apariţia unor contexte neaşteptate şi complicate a făcut
imposibilă epuizarea cercetărilor, care vor trebui continuate în
viitor.

24. Bogâltin, corn. Cornereva, jud. Caraş Severin
Punct: Vârful Gogâltan
Cod sit: 52197.01
Colectiv: Sorin Marius Petrescu (MJERG

Caransebeş)

Pe drumul naţional Băile Herculane - Baia de Aramă, în
dreptul km. 14, Valea Cernei este străjuită pe malul drept de un
masiv abrupt calcaros cu o altitudine relativă de cca. 250 m,
numit de localnici Vârful Gogâltan sau Vârful Benghii.
Cu ocazia unei periegheze efectuate în anul 1993 au fost
adunate din gropile căutătorilor de comori de pe culmea
masivului câteva fragmente ceramice aparţinând culturii
Coţofeni, faza a III-a. Cercetările efectuate în anul 2000 au
constat din trasarea unei casete de 2 x 4 m, orientată N - S pe
platou într-o zonă cu multe lespezi mari şi blocuri din calcar ce
delimitau o incintă cu diametrul de cca. 12 - 16 m.
Stratigrafia este următoarea: intre O şi -0, 15 m strat
vegetal cu mult material clasic mărunt; intre -0, 15 şi -0,3 m
nivelul de locuire preistorică amestecat cu material clasic;
începând cu -0,3 m stânca şi sterilul. Cel puţin o parte din
lespezi şi blocuri calcaroase au fost aranjate voit pentru a
delimita zona locuită.
Ceramica este fragmentară şi aparţine speciilor uzuală şi
semifină, fiind de culoare roşie, gălbuie şi nuanţe de brun. Ca
ornamente sunt folosite cele în tehnica „Furchenstich", şiruri de
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Sub corpul bucătăriilor au fost descoperite mai multe
structuri anterioare:
1. urmele fragile ale unei palisade din lemn, care trebuie
să fi apa~inut structurilor curiei nobiliare, presupusă a fi existat
la Bonţida încă din secolul al XIV-iea sau în orice caz din veacul

26.

Bordeşti,

corn.

Bordeşti,

jud. Vrancea

Punct: Fosta mănăstire „Adormirea Maicii Domnului"
Cod sit: 175448.03
Colectiv: Aurel Nicodei (MJ Vrancea)

următor;

2. urmele a trei construcţii de zidărie succesive. În stadiul
actual al cercetărilor ştim că acestea se dezvoltă spre parc,
fiind suprapuse de latura de V a bucătăriilor, dar nu cunoaştem
relatia lor cu zidul de incintă. Din punct de vedere cronologic nu
pot 'fi aşezate decât într-o succesiune relativă, deoarece nu
dispunem de repere mai exacte. În acest context este imposibil
de precizat dacă sunt legate de etape mai vechi, din secolele
XIV - XVI sau apa~in castelului din secolul al XVII-iea. Oricare
ar fi alternativa, descoperirea acestor clădiri este extrem de
importantă şi în perspectivă se impune cercetarea lor detaliată
prin extinderea săpăturilor.
Zidurile de incintă ale castelului. A fost identificată ruina
laturii sudice a zidului de incintă în apropierea bastionului de SV
şi s-a stabilit că acesta a fost construit concomitent cu
bastionul. Latura de V a fost cercetată spre curtea interioară în
trei puncte, iar în interiorul bucătăriilor într-un singur punct. Au
fost stabilite caracteristicile structurale şi s-a conturat
posibilitatea ca, cel puţin în anumite segmente, zidul să fi fost
complet demolat atunci când au fost edificate bucătăriile şi
refăcut pe acelaşi traseu.
Bastionul de SV. Au fost stabilite coordonatele tehnice ale
clădirii evolutia nivelului de călcare interior şi exterior, precum
şi sist~mele 'de amenajare a interiorului. În colţul de NE al
turnului s-a descoperit un complex menajer refăcut în trei etape,
a cărui funcţiune rămâne sub semnul întrebării până la
extinderea cercetărilor.
Corpul bucătăriilor. Au fost realizate sondaje în interiorul
fiecărei încăperi. S-au stabilit compartimentările interioare,
evolutia nivelului de călcare şi a sistemelor de pardoseală.
'canalizare. Spre parc au fost surprinse urmele unei
canalizări, constând dintr-un canal de scurgere şi un bazin de
colectare. Canalul de scurgere venea din zona turnului cu
orologiu şi se vărsa în bazin. Bolta este construită din cărămizi
legate cu mortar friabil aşezat în şape groase de 2 - 3 cm, iar
fundul şi pa~ial pereţii laterali su~t pavaţi cu lespezi de piatră.
Înăltimea maximă este de 0,7 m. ln prezent canalul este umplut
în ~ea mai mare parte cu resturi menajere şi moloz. Traseul
exact al canalului şi racordarea acestuia la complexul
bucătăriilor urmează a fi stabilite prin extinderea săpăturilor în
zona turnului. În stadiul actual al cercetărilor considerăm că
această amenajare trebuie să fie relativ contemporană cu
actualul corp de SV.
Constructie cu destinatie neprecizată. În curtea interioară
a castelului a fost descoperită o construcţie de formă
dreptunghiulară cu lăţimea interioară de 1,35 m, iar lungimea
mai mare de 3 m pe axa N - S. Din groapa săpată pentru
amenajarea acesteia a fost recuperată o cantitate importantă
de ceramică databilă în secolul al XVII-iea.

Ansamblul monastic se găseşte într-o zonă afectată de
de teren la începutul secolului al XX-iea. Mănăstirea
este construită la sfârşitul sec. al XVII-iea (1699) de căpitanul
Manaila, dregător al lui Constantin Brâncoveanu. Hramul
bisericii .Adormirea Maicii Domnului" este evidenţiat în pictura
murală, realizată de Pârvu Mutu, ajutat de Radu Zugravu.
Pictura este terminată în 1722.
Cutremurele din sec. al XIX-iea afectează grav ansamblul
monahal care este părăsit de călugări după secularizarea
averilor mănăstireşti făcută de Al. I. Cuza. În anul 1915 biserica
este declarată monument istoric.
Cercetarea arheologică este iniţiată în anul 1991, ca
urmare a realizării proiectului de consolidare şi restaurare a
bisericii. Lucrările de restaurare ale bisericii încep în anul 1994.
În anul 1995 se realizează un sondaj arheologic în interiorul
bisericii. Începând cu anul 1998 se realizează trei campanii de
cercetare arheologică în incinta fostei mănăstiri, care au avut ca
obiective stabilirea planimetriei construcţiilor ce au alcătuit
ansamblul monahal şi descărcarea de sarcină istorică a incintei
mănăstirii în vederea realizării proiectului de sistematizare a
acesteia.
Cercetările arheologice din anii 1999 - 2000 au relevat
următoarele rezultate:
A. Pe jumătatea sudică a laturii vestice a incintei s-a
descoperit o construcţie unitară cu zidul vestic. Aceasta este de
plan dreptunghiular, fiind compartimentată în trei încăperi.
Lungimea construcţiei este de 15 m, lăţimea de 5,4 m,
compartimentarea fiind de la S spre N de 4,8 m, 4,5 m şi 2,8 m.
Din această construcţie s-a păstrat fundaţia şi câteva asize din
elevaţie. Lăţimea fundaţiei este de 0,7 - 0,8 m, iar adâncimea
de -1,2 / - 1,4 m.
Construcţia este unitară cu zidul de incintă prezentând
aceleaşi caracteristici constructive:
- fundaţie turnată din cărămidă spartă înecată în mortar
de nisip cu var;
- fundaţie zidită (2 - 3 asize) şi elevaţie alcătuită din
cărămidă bine arsă de dimensiuni cuprinse între 25 x 27 cm x
14 x 15 cm x 4,5 - 5 cm. Mortarul de nisip cu var este destul de
consistent;
- în exteriorul acestei construcţii în partea sudică la cca. 1
m sub nivelul actual de calcare am relevat un pavaj de
alunecări

cărămidă.

B. În aceeaşi zonă sub nivelul de construcţie al clădirii de
mai sus am evidenţiat două fundaţii orientate de la V la E
alcătuite din cărămidă spartă, înecată în mortar de nisip cu var.
Faţa superioară a acestor fundaţii se afla la cca. 1,05 - 1, 1 m
sub nivelul actual de călcare.
C. În jumătatea vestică a laturii sudice a incintei s-a
delimitat o constructie de plan dreptunghiular cu lungimea de
aprox. 21,5 m şi lă\imea de 11,4 m. Este de fap~ - stăreţi~_ clădire construită pe o pivniţă din cărămidă, boltita,
compartimentată, care se întindea probabil pe toată suprafaţa
parterului. Aceasta construcţie avea pe latura nordică un
pridvor cu stâlpi de piatră, iar pe latura sudică s-au evidenţiat
două umblători şi fundaţiile a 2 contrafo~i. Fundaţia sudică a
clădirii cu o adâncime de -4 I -4,5 m joacă rolul şi de perete al
pivniţei. Este alcătuit dintr-o fundaţie turnată din cărămidă
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locuinţelor nr. 32, 33, 36, 37 şi 38, precum şi unele perturbări
antropice ulterioare acestora, câteva datând din epoca Latene.
De asemenea a fost continuat programul de arheologie
experimentală, reuşindu-se construirea unui cuptor ce a şi fost
testat în condiţii de utilizare reală.
A continuat şi programul de formare profesională a
studenţilor ce doresc să se formeze în domeniul arheologiei
preistorice.

spartă cu mortar de nisip cu var având lăţimea de 0,7 - 0,8 m şi
o adâncime de -0,8 m, care continuă cu zidărie de cărămidă pe
o adâncime de 3 - 3,5 m. Aceeaşi fundaţie se continua şi pe
latura estică. Ea prezintă fisuri pronunţate şi demolări masive.
Latura nordică a clădirii nu a fost delimitată decât pe colţul de
NE (C. 2 I 2000 şi S. I) şi zona mediană (S. V şi S. VII).
Caracteristicile constructive ale acestei laturi sunt deocamdată
la stadiul de ipoteze. Pe latura vestică (C. 7 I 2000) am reperat
o parte din bolta semicilindrică a pivniţei care are o înălţime de
1,9 m faţă de nivelul pardoselii de cărămidă. Această
pardoseală de cărămidă prezintă urmele unei instalaţii de foc probabil cuptor. Zidul pivniţei a fost relevat până la adâncimea
de -3,2 m fără a se putea atinge baza sa.
li. Materialul arheologic recoltat constă în ceramică
fragmentară din secolele XVIII - XIX, fragmente de sticlă, piese
metalice (cuie, pinten de fier, fragmente de obiecte de cult). De
remarcat fragmentele de fusuri de coloană, care provin fie de la
pridvorul bisericii, fie de la cel al clădirii stăreţiei.
Ca elemente de datare am descoperit 2 monede otomane
din secolul al XVIII-iea, una dintre ele de la Mustafa al II-iea, din
1703. Mormintele de inhumaţie cercetate în S. I, S. IV şi C. 4 au
fost datate de monedele emise între anii 1906 - 1924.
Concluzii:
1. Existenţa unei prime etape de construire (probabil
sfârşitul secolului al XVII-iea) relevată în colţul de SV al incintei
la nivel de fundaţii turnate. Aceasta este suprapusă de zidul de
incintă şi de construcţia din zona vestică a acestuia.
2. Construcţia centrală a incintei - cu rol de stăreţie, se
afiă pe latura sudică. Este o clădire masivă, cu pivniţa boltită
compartimentată, care a cunoscut mai multe etape de refacere.
Ea a funcţionat pe toată durata existenţei schitului.
3. Construcţia de pe latura vestică ceva mai târzie probabil începutul secolului al XIX-iea. A funcţionat şi după
părăsirea schitului până către începutul secolului al XX-iea.
4. Stabilirea definitivă a planimetriei zonei şi a cronologiei
etapelor de construcţie impun continuarea cercetării
arheologice.
Planşa 9

27.

Borduşani,

corn.

Borduşani,

jud.

Raport arheozoologic (nevertebrate, pesti. reptile)
Valentin Radu (MNIR - CNCP)

Materialul arheozoologic din această campanie de
săpături arheologice provine din suprafaţa ~· Recoltarea s-a
realizat direct, odată cu celelalte materiale arheologice. Din
această cauză dimensiunile oaselor sunt mari, fiind reprezentaţi
astfel numai indivizii de talii mari.
Mol/usca. S-au identificat 259 indivizi ce au aparţinut
bivalvelor Unio tumidus, Unio pictorum, Unio crassus, Anodonta
cygnaea, Dreissena polymorpha, şi melcilor Caepea
vindobonensis, He/ix pomatia, Viviparus acerosus.
Pisces. Numărul total de resturi osoase identificate se
ridică la 887 din care s-au determinat 564 (63,58%). Acestea
aparţin !axonilor de mari dimensiuni ca morunul (Huso huso),
păstruga (Acipenser stellatus), ştiuca (Esox lucius), plătica
(Abramis brama), crapul (Cyprinus carpio), somnul (Silurus
glanis) şi şalăul (Stizostedion lucioperca).
Chelonia. Doar 22 resturi de carapace şi plastron de
broască ţestoasă de apă dulce (Emys orbicularis) au fost
identificate pentru această grupă de animale.

Studiul arheozoologic al materialului faunistic de mamifere
Dragoş

Moise (MNIR - CNCP)

Resturile osteologice de mamifere descoperite în cursul
campaniei 2000 provenite din suprafeţele ~ şi y, nivelurile
Gumelniţa A2, sunt în număr de 2125. Din acestea, 1192 au
putut fi determinate specific sau generic.
Au fost identificate cele 5 specii domestice caracteristice
epocii: vită (Bos taurus) - NR= 212, oaie (Ovis aries) - NR= 25,
capra (Capra hircus) - NR= 10, porc (Sus domesticus) - NR =
273, câine (Canis familiaris) - NR= 141, precum şi 14 specii
sălbatice: cal (Equus cf. caballus) - NR = 5, bour (Bos
primigenius) - NR= 4, cerb (Cervus elaphus) - NR= 62, căprior
(Capreolus capreolus) - NR = 32, mistreţ (Sus scrofa attila) NR = 114, lup (Canis lupus) - NR = 9, vulpe (Vulpes vulpes) NR = 17, râs (Lynx lynx) - NR = 2, pisica sălbatică (Felis
silvestris) - NR = 1O, bursuc (Meles meles) - NR = 5, vidra
(Lutra lutra) - NR = 6, castor (Castor fibet} - NR = 9, iepure
(Lepus europaeus) - NR = 6
Privitor la raportul mamifere domestice I mamifere
sălbatice în funcţie de numărul de resturi, se observă că acesta
înclină în favoarea primelor (26,21 % NR domestice, 73,79% NR

Ialomiţa

Punct: Popină
Cod sit: 92998. O1
Colectiv: Silvia Marinescu-Bîlcu (IAB); Dragomir Popovici (MNIR);
Florin Vlad (MJ Ialomiţa); Adrian Bălăşescu, Constantin Haită, Valentin
Radu (MNIR - CNCP)

În campania anului 2000 au fost continuate cercetările
arheologice cu caracter pluridisciplinar în teii-ul de la Borduşani.
Colectivul de cercetare şi-a propus în principal
definitivarea studierii aşa-numitului "nivel de abandon" observat
pe întreaga suprafaţă cercetată ce caracterizează ultimele
secvenţe de locuire gumelniţene. Aceasta a avut în vedere
definirea caracteristicilor sale prin prisma observaţiilor conform
cărora tipul de locuire prezintă unele modificări a căror
cauzalitate rămâne încă neclară în suprafaţa 13 în care s-au
concentrat cercetările în această campanie.
Observaţiile stratigrafice au permis observarea existenţei
aici a mai multor secvenţe ocupaţionale ce prezintă
caracteristici asemănătoare. Au fost cercetate astfel resturile

sălbatice).

În cadrul animalelor domestice se constată predominanţa
suinelor (22,9% NR), urmate de bovine (17,79% NR) şi de
ovicaprine (14,09% NR per ansamblu). Câinele prezintă şi el un
procent însemnat (11,83% NR); s-a pus în evidenţa consumul
alimentar al acestuia.
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În cadrul animalelor sălbatice procentul cel mai însemnat
(9,56% NR), urmat de cerb (5,20% NR) şi
căprior (2,68% NR).

ii

L. 13, aparţine nivelului de locuire din secolele VI - VII,
iar L. 14 nivelului mai vechi, atribuit secolelor III - IV.
Locuinţa L. 14 este de tipul bordeielor cu podeaua puţin
adâncită fa!ă de nivelul de construcţie. În plan orizontal are o
formă rectangulară. Instalaţia pentru foc era reprezentată de o
vatră simplă din lut, puternic arsă. În zona vetrei ca şi în
suprafaţa locuinţei s-a găsit mult chirpic. Inventarul este format
din ceramică lucrată cu mâna şi la roată. S-au găsit fragmente
din vase cenuşii şi cărămizii. Unele vase au fost ornamentate
cu striuri vălurite. În suprafaţa locuinţei s-a găsit şi o fibulă din
fier. Caracteristicile materialului ceramic şi prezenţa fibulei
permit încadrarea locuinţei L. 14 în secolele III - IV.
Locuin\a L. 13 descoperită la capătul de S al secţiunii nr.
VIII este de tipul bordeielor semiîngropate. Spre col\ul de V a
avut un cuptor din pietre, iar spre latura de NV o laviţă din
pământ cruţat. Intrarea era situată pe latura de SE, în faţa gurii
cuptorului. Inventarul descoperit este format în primul rând din
ceramică, lucrată manual. Dintr-o pastă grosieră s-au
confecţionat vase borcan şi tipsii. Unele vase borcan au fost
ornamentate cu alveole pe buză, iar unele tipsii au fost
decorate cu crestături. Categoria ceramicii lucrate la roată este
reprezentată de fragmente din vase borcan, confecţionate dintro pastă bună cu nisip în compozi\ie. Din inventar mai fac parte
două cuţite din fier, o fusaiolă bitronconică din lut şi un colţ de
mistreţ cu urme de prelucrare. Caracteristicile inventarului, în
primul rând ale ceramicii lucrate manual, asigură încadrarea
acestei locuinţe în nivelul aşezării din secolele VI - VII. Tot în
sectorul A, prin săparea sec\iunii nr. IX a fost surprinsă,
aproape cu certitudine, limita de E a aşezării din secolele V - IX.
În sectorul B, pentru a surprinde limitele necropolei din
secolul al IV-iea, cercetată pa~ial în 1992, s-au trasat mai multe
secţiuni. Din malul pârâului Valea Albă s-a mai recuperat pa~ial
inventarul unui mormânt de incinera\ie, notat M. 17. Din
inventarul acestui mormânt s-a recuperat un vas întregibil,
reprezentând o cană cenuşie, lucrată la roată. A mai fost
descoperită o fibulă din fier, de dimensiuni mai mari, slab
locuinţă,

deţine mistreţul

Studiu sedimentologic
Constantin

Haită

(MNIR - CNCP)

În campania de cercetări arheologice din anul 2000,
studiul sedimentologic pe teii-ul neo-eneolitic Borduşani Popină a avut ca obiectiv înregistrarea succesiunilor
sedimentare corespunzătoare unor locuinţe neincendiate
apa~inând ultimului nivel stratigrafic Gumelniţa A2 şi prelevarea
de eşantioane micromorfologice.
Datorită faptului ca timpul nu a permis cercetarea
integrală a locuinţelor în această campanie, eşantionarea
micromorfologică a fost limitată la două situaţii particulare,
urmând ca succesiunile de construcţie - amenajare - utilizare
din interiorul acestor locuinţe să fie eşantionate în campania
următoare.

Au fost prelevate două eşantioane micromorfologice în
cadrul unei succesiuni de podele, lutuieli şi niveluri ocupaţionale
organice apa~inând unei locuinţe neincendiate ce a putut fi
observată în profilul unei gropi Latene. Un alt eşantion
micromorfologic a fost prelevat într-o acumulare naturală cu
laminaţie paralelă, depusă pe fundul unei alte gropi Latene, în
perioada dintre ultimele două campanii arheologice, pentru
completarea colecţiei de referinţă.

28.

Borşeni,

corn.

Războieni,

jud.

Neamţ

Punct: Bulgărie
Cod sit: 123987.01

conservată.

Colectiv: Ioan Mitrea, Elena Ciubotaru, Gheorghe Dumitroaia (CMJ

În secţiunea nr. VI s-a descoperit un mormânt de
în urnă, notat M. 18. Până acum s-au descoperit în
total 18 morminte, dintre care 16 sunt de incinera\ie, iar două
de inhumaţie. Necropola, de tip Sântana de Mureş, poate fi
încadrată în primele decenii ale secolului al IV-iea p. Chr.
În sectorul B au fost descoperite şi materiale ce dovedesc
întinderea şi în această zonă a aşezării carpice din sec. li - III.
Au fost surprinse pa~ial unele complexe de locuire şi o groapă
menajeră. Pe lângă ceramică, menţionăm două fibule carpice,
dintre care una bine păstrată. Un fragment de gât de amforă
are inscripţia KEP. Pe un alt fragment de amforă apare un
semn alfabetiform, cu vopsea roşie, „y".
Cercetările din acest an au scos la iveală şi locuinţe din
secolele VI - VII şi VIII - IX. În sec\iunea nr. IV au fost dezvelite
integral două locuinţe de tipul bordeielor semiingropate, notate
L. 1B şi L. 28, iar în secţiunea nr. V a fost surprins pa~ial un
bordei semiingropat, notat L. 38. În bordeiul L. 1B instalaţia
pentru foc era reprezentată de un cuptor din pietre, de mari
dimensiuni. În L. 28 s-a găsit o vatră din pământ cu bolovani. În
cele trei locuinţe s-au găsit vase întregi şi fragmentare
confecţionate manual, dintr-o pastă grosieră. Unele borcane
sunt zvelte, au gura largă şi buza ornamentate cu alveole şi
crestături. S-au găsit şi fragmente de tipsii. În L. 28 s-a găsit o
unealtă din os, de tipul celor descoperite în aşezările din
secolele VI - VII de la E de Prut, respectiv la Scoc, Brăneşti şi
Bakota în Basarabia.

Neamţ)

incineraţie

Localizare. Situl arheologic se află situat pe terasa de pe
malul stâng al pârâului Valea Albă, la SE de satul Borşeni şi la
cca. 1 km spre S de şoseaua Tupilaţi - Războieni - Piatra
Neamţ.

Istoric. Prin săpăturile de salvare din anul 1992 şi
sistematice din anii 1994 - 1997 s-au surprins
complexe dintr-o suită de aşezări din secolele li - IV, V - VII şi
VIII - IX şi s-au dezvelit 16 morminte din necropola din secolul
al IV-iea p. Chr., apa~inând culturii Sântana de Mureş.
Obiectivele cercetării. În campania anului 2000,
cercetările s-au efectuat atât în sectorul A, cât şi în sectorul B al
sitului, care se află la cca. 250 m spre V de sectorul A, chiar pe
malul pârâului Valea Albă. Este foarte posibil ca cele două
sectoare să formeze un singur ansamblu arheologic. În sectorul
A s-a urmărit surprinderea limitei de E şi urmărirea extinderii
spre V şi N a complexului de aşezări apartinând secolelor li IV, V - VII şi VIII - IX. În sectorul B s-a u rmărit surprinderea
limitelor de est, N şi S ale necropolei din secolul al IV-iea şi
descoperirea altor complexe arheologice.
Rezultatele cercetării. În sectorul A a fost săpată
secţiunea nr. VIII, cu dimensiunile de 100 x 1,5 m, situată la
15,5 m spre V de secţiunea V. În această secţiune au fost
descoperite două locuinţe, respectiv L. 13 şi L. 14. Prima
cercetările

0
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4 m cu numeroase urme materiale care au îmbogăţit substanţial
colecţiile Muzeului de Istorie din Roman. În afară de aceasta,
multe alte elemente au lărgit cunoştinţele noastre referitoare la
epocile amintite, epoca geto-dacică aducând numeroase date
referitoare la stadiul de dezvoltarea societăţii dacice din
perioada clasică, fiind una din cele mai intens cercetată davă
de pe cuprinsul ţării noastre. Dintre toate descoperirile de până
acum au fost conservate doar elementele ce compun
sanctuarul dacic.
Obiectivele cercetării. Campania anului 2000 a avut în
vedere cunoaşterea mai amănunţită a fortificaţiei dacice în
partea de NV a acropolei, fapt pentru care au continuat
săpăturile în capătul de N al S. XLI (1998). această secţiune
prelungindu-se cu încă 12 m lungime pe 3 m lăţime.
Rezultatele cercetării si interpretarea lor. Multiplele
cercetări întreprinse, în ultima vreme, în aşezările dacice, cu
precădere în cele de tip "dava" au adus importante clarificări
privitoare la sistemul de organizare a acestor comunităţi
protourbane. Bogăţia şi varietatea materialelor descoperite au
permis o mai bună reconstituire a vieţii dacilor în perioada
"clasică" a culturii lor, respectiv sec. I a Chr. şi I p. Chr. Nu
acelaşi lucru se poate spune despre unele aspecte legate de
fortificaţiile acestora, cunoscând faptul că pentru aceasta este
necesar un volum mult mai mare de lucru, un timp mai
îndelungat şi un efort financiar mult mai mare, în condiţiile în
care rezultatele nu sunt atât de spectaculoase. Numai aşa
putem explica faptul că în ultimii 20 de ani puţine elemente noi
putem adăuga la cunoaşterea mai amănunţită a cronologiei
acestor fortificaţii, în sensul datării mai precise a lor în raport cu
locuirea. Cu excepţia unui număr restrâns din aceste aşezări,
unde s-au efectuat cercetări în zona fortificaţiilor, toate celelalte
au rămas la stadiul cunoştinţelor noastre anterioare. Este şi
motivul pentru care, deşi mulţi cercetători au încercat o
clasificare a lor, mai ales după tipul de fortificaţie, nu au putut
ajunge la concluzii definitive. Toate s-au oprit la elementele
general valabile, de tipul "promontoriu barat" sau "circulare", cu
şanţ, val, zid sau palisadă, elemente valabile în toate
perioadele antichităţii. Aprofundarea criteriilor folosite la
clasificarea fortificaţiilor au dus la concluzia că nici una din
aceste clasificări nu este, pe deplin, satisfăcătoare,
specificitatea fiecărei fortificaţii fiind un element care poate
singulariza pe fiecare dintre ele. În funcţie de zona şi locul în
care sunt construite sau amenajate, fortificaţiile conţin elemente
singulare, specifice fiecăreia dintre ele.
Referindu-ne la zona extracarpatică, în special a
Moldovei, putem remarca, totuşi, unele noutăţi obţinute prin
cercetările de la Răcătău, unde s-au surprins noi elemente de
fortificaţii, care, în parte confirmă datarea celor de la Zargidava,
precum şi amenajările acropolei sau a zonei intrării pe acropolă,
în special construcţiile de lemn, apropiate celor cunoscute în
"dava" de la Brad. Unele rezultate notorii mai putem adăuga
prin cercetările intreprinse în zona sud-estului Transilvaniei, din
care, o parte au fost analizate şi comunicate în ultima vreme.
Ceea ce este demn de remarcat este faptul că doar o cercetare
amănunţită poate aduce noi elemente care să ne ajute la
cunoaşterea variatelor modalităţi de construire a fortificaţiilor,
după cum, o bună datare a lor, indiferent de elementele
specifice pe care le conţine fiecare fortificaţie, poate să ne ofere
prilejul de a considera existenţa, doar în anumite perioade, a
unui sistem defensiv, coordonat, evident, de o autoritate

Inventarul descoperit în L. 1B, L. 2B şi L. 3B, în primul
rând caracteristicile ceramicii, cu analogii în alte aşezări
cercetate sistematic în aceeaşi microregiune, asigură atribuirea
celor trei locuinţe nivelului aşezării de la Borşeni din secolele VI
-VII.
În secţiunea nr. VI au fost descoperite resturile unei
locuinţe, distrusă în mare parte prin surparea malului pârâului
Valea Albă. Această locuinţă, notată L. 4B este tot de tipul
bordeielor semiîngropate. În pământul de umplutură din
suprafaţa păstrată a locuinţei s-au găsit fragmente ceramice din
vase borcan, cu alveole pe buză şi fragmente de tipsii, dar şi
fragmente din borcane realizate la roată, ornamentate cu benzi
de striuri vălurite şi drepte. Aceste fragmente permit încadrarea
locuinţei L. 4B în faza târzie a aşezării, respectiv în secolele VII
·VIII I IX.
Recapitulând, în sectorul B s-au descoperit locuinţe din
secolele li - III, VI - VII şi VII - VIII I IX, precum şi alte două
morminte din necropola din secolul al IV-iea p. Chr.
Descoperirile din sectorul B dovedesc întinderea aşezărilor din
secolele li - 111, VI - VII şi VIII - IX descoperite în sectorul A până
în această limită de V a sitului arheologic.
Foarte probabil cele două sectoare fac parte dintr-un sit
arheologic unitar, care va fi confirmat sau infirmat de cercetările
viitoare.
Obiectivul cercetărilor viitoare. Se impune salvarea şi
cercetarea tuturor mormintelor din necropola Sântana de
Mureş, care este afectată de viiturile pârâului Valea Albă, cât şi
cercetarea aşezărilor din secolele li - IV, VI - VII şi VIII - IX, care
dovedesc continuitatea de locuire pe parcursul întregului
mileniu al etnogenezei românilor.
O propunere de valorificare a descoperirilor este
publicarea monografică a rezultatelor cercetării.
Bibliografie
1. Ioan Mitrea, Gheorghe Dumitroaia, Elena Ciubotaru,
Cercetările arheologice de la Borşeni - Neamţ, Memoria
Antiquitatis, XXI, 1997, p. 131 -193.

29. Brad, corn. Negri, jud.

Bacău

[Zargidava]

Punct: La Stâncă
Cod sit: 23662.01

Colectiv: Vasile Ursachi (Ml Roman, CMJ

Neamţ)

Scurtă prezentare a sitului. Cetatea dacică de la Brad se
pe un bot de terasă a Siretului, la jumătatea distanţei dintre
Roman şi Bacău, pe partea stângă a acestui râu, la marginea
satului Brad, comuna Negri, judeţul Bacău. Primele săpături au
fost întreprinse în anul 1963 de către un colectiv condus de
Alexandru Vulpe, în primele două campanii, apoi de Vasile
Ursachi în celelalte 36, cercetându-se, până în prezent circa
60% din suprafaţa acropolei şi 5 - 7% din aşezarea deschisă. O
parte din cele 46 de secţiuni au avut în vedere şi cercetarea
află

fortificaţiei.

Rezultatele săpăturilor. Cercetările efectuate până în
prezent au contribuit la cunoaşterea unor importante aspecte
ale vieţii locuitorilor care au sălăşluit aici începând din epoca
neo-eneolitică, apoi în epoca bronzului, prima epocă a fierului,
epoca geto-dacică - în perioada clasică şi epoca feudală.
Stratul de cultură materială, pe acropolă, are o grosime de 3,5 -

centrală.

Rezultatele săpăturilor din campania arheologică a anului
2000, la Brad, au confirmat faptul că nu sunt suficiente doar
câteva secţiuni, care să traverseze fortificaţia, pentru a

45

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000
cunoaşte

acea palisadă de lemn, care făcea aproape imposibilă intrarea
pe acropolă.
Scurtă descriere a descoperirilor. Materialele descoperite
apa~n mai multor epoci, printre ele remarcăm câteva monede
medievale de la cele patru morminte descoperite în această
zonă, câteva obiecte de podoabă din aceeaşi perioadă, câteva
unelte şi obiecte de podoabă din epoca dacică, fragmente
ceramice din epoca bronzului şi epoca neolitică. Remarcăm
prezenţa unui frumos askos descoperit într-o groapă aparţinând
perioadei de tranziţie. Materialele descoperite se păstrează la
Muzeul de Istorie din Roman.
Tehnici de cercetare. Prelucrările statistice, analizele şi
metodele clasice de cercetare pe bază stratigrafică şi tipologică
sunt efectuate la Muzeul de Istorie din Roman.
Obiectivele cercetărilor viitoare. Pentru viitor se impune o
continuare a cercetării fortificaţiei dacice, precum şi abordarea
cu mai mult curaj a cercetării aşezării civile, care, după cum s-a
constatat până acum, poate aduce noi şi numeroase date
importante privitoare la structura societăţii dacice din perioada

întregul complex de elemente defensive folosite la
ei, cu toate că, săpăturile anterioare, au adus
numeroase date privitoare la amenajările escarpei, în diferite
zone, amintind aici înclinaţia de circa 45°, fără alte amenajări în
partea de E, construcţia de lemn în zona de N, intrarea pe
acropolă şi amenajarea în trepte a contraescarpei în partea de
E şi înclinaţia mai puţin accentuată a contraescarpei în zona
intrării, corespunzând celor trei etape de amenajare a şanţului
de apărare dacic prezentate cu alte prilejuri.
Ultimele secţiuni trasate în zona şanţului de apărare • S.
XLI • S. XLII, practicate în campaniile anilor 1998 şi 2000 au
adus noi elemente constructive ale escarpei şanţului de
apărare, în zona dinspre Siret. Astfel, putem vorbi de un nou
element constructiv, prezent pe o suprafaţă destul de mare a
escarpei în continuarea construc~ei de lemn, formată din
placarea acesteia cu piatră de râu. în acest fel, putem
reconstitui elementele folosite la amenajarea escarpei şanţului
de apărare în zona de Vest, spre apa Siretului, care consta
dintr-o platformă ce porneşte din nivelul III dacic, care taie
fortificaţia veche din epoca bronzului şi prima epocă a fierului,
lată de 5,5 • 6 m, formată din pământ galben-lutos, cu mare
aderenţă, bine bătut, după care, în pantă abruptă, începe
escarpa, cu dimensiunile binecunoscute şi cu cele trei faze:
prima, cu escarpa tăiată în pământul galben, cu puţine depuneri
arheologice, într-un strat foarte sub~re, după care, în cea de a
doua fază, avem de-a face cu placarea cu piatră de râu,
folosindu-se drept suport, un strat de pământ foarte bine bătut,
în care erau înfipte pietrele, de mărimi destul de mari, peste
care, probabil, fie că era un strat de pământ galben • lutos, bine
bătut, pentru a uşura scurgerea apei, fie că pietrele erau lăsate
descoperite, pentru a facilita, de asemenea, scurgerea apei sau
pentru a forma o pantă alunecoasă pe care nu se putea circula.
lntreaga amenajare cu pietre, corespunde fazei a doua a
şanţului de apărare când a fost executată şi construcţia de
lemn, având, totodată, aceeaşi perioadă de existenţă şi probabil
aceeaşi raţiune de a fi construită. Durata în timp a construcţiei a
fost limitată la un număr restrâns de ani, datorită atât rezistenţei
în timp a unei asemenea construcţii, cât şi a perioadei restrânse
în care fortificaţia însăşi prezenta un interes aparte. în cea de a
treia fază, când şanţul de apărare nu mai avea importanţa
pentru care a fost amenajat şi când întreţinerea lui nu mai avea
aceeaşi valoare ca în etapa anterioară şi această zonă placată
cu piatră de râu a fost acoperită cu un strat de pământ bine
bătut, dar şi cu unele scurgeri de pietre, venite de sus,
îngroşând şi îndulcind panta escarpei. Această etapă
corespunde ultimei faze de folosire a fortificaţiei marcând
momentul în care fortificaţia nu mai era întreţinută ca atare,
începând procesul de renunţare la ea, apariţia unei construcţii
civile - gospodăreşti pe pantele şanţului şi umplerea treptată a
lui.
Surprinderea în partea de sus a escarpei, doar a unei
gropi de par ce putea să aparţină palisadei de lemn, bine
marcată în alte secţiuni, mai ales în partea de NE, ne dă
posibilitatea să credem că acest element al fortificaţiei, prezent
în aproape toate cetăţile dacice, era construită şi aici, pe toată
marginea şanţului de apărare, până în apa Siretului. Ca şi în
celelalte secţiuni şi aici nu a fost surprins valul de pământ,
existent la multe alte fortificaţii dacice, dar lipsind în cea de la
Brad, din aceleaşi motive enumerate cu alte prilejuri, nefiind
necesar în construcţiile în care suprafaţa acropolei era destul
de mică pentru a mai fi şi mai mult micşorată de prezenţa unui
val ce ar fi putut ocupa o bună suprafaţă de pe acropolă. De
altfel adâncimea şi deschiderea mare a şanţului de apărare nu
mai făcea necesar un alt element de apărare la care se adaugă

construcţia

clasică.

Propuneri de conservare. protejare. punere în valoare.
Pentru punerea în valoare a noilor descoperiri făcute din 1982
până în prezent se impune asigurarea condi~ilor de apariţie a
celui de al doilea volum al monografiei Zargidava, precum şi
încercarea de punere în valoare a sanctuarului deja conservat.
Planşa 8
Bibliografie
1. V. Ursachi, Zargidava. Cetatea
X, Bucureşti, 1995.

30.

Brăila,

jud.

dacic~

de la Brad, Bibi. Thr.

Brăila

Punct: Cartier Biserica Veche
Cod sit: 42691.03
Colectiv: Ionel Cândea - responsabil, Roberto
Gabriel Stoica - cameraman (M Brăilei)

Tănăsache

- desenator,

"Zona fostei mitropolii a Proilaviei" din cadrul vetrei
medievale a oraşului Brăila este amplasată în partea de centru
şi sud a acesteia, fiind bine delimitată de actualul bulevard Al. I.
Cuza, adică ultimul zid de apărare al cetăţii Brăilei de până la
1829.
Cercetări s-au desfăşurat din 1998, sistematic, în
punctele: Piaţa Traian, str. Gheorghe Marinescu nr.15, str.
Logofăt Tăutu nr. 3. Sondaje prilejuite de obliga~a descărcării
terenului de sarcină arheologică s-au efectuat şi în alte puncte
(exemplu str. Frumoasă nr. 4). Evident, întregul sit se află sub
oraşul modem şi contemporan cu o mul~me de intervenţii
asupra zonei respective, din fericire, nu în profunzime.
Importanţa zonei, în cadrul vetrei medievale a oraşului
Brăila (atestat documentar în 1368), este dată de faptul că ea a
devenit cartierul creştin al oraşului Brăila, ocupat de turci la
1538 şi care se aşează în zona cea mai înaltă, stăpânită până
atunci de români.
Obiectivele cercetării vizează mai buna cunoaştere a
genezei şi a evolu~ei aşezării medievale de caracter citadin de
la Brăila. Rezultatele de până în prezent au permis conturarea
cu destulă aproxima~e a vetrei medievale a aşezării din
secolele XIV • XV, precum şi tendinţele de evolu~e ale acesteia

46

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000
Faptul că acest nivel superior (Gumelniţa B1) s-a format
stratigrafic pe ceea ce numeam cu alte ocazii "nivel de
inundaţie" permite deplina sa individualizare şi, mai mult, ne-a
oferit posibilitatea de a-l putea trata independent de restul
stratigrafiei teii-ului.
Situaţia teii-ului "La Pod" ne-a obligat, de asemenea, să
avem în vedere deosebirile esenţiale între ceea ce se numesc
aşezări cu continuitate de locuire ("clasicele" teii-uri din sudul
Munteniei şi Dobrogea, cu amplitudini stratigrafice
impresionante) şi aşezările pluristratificate, fără continuitate de
locuire. În această din urmă categorie se înscrie şi teii-ul de la
Bucşani (aminteam cu alte prilejuri şi faptul că între nivelul
inferior şi cel intermediar există trei depuneri aluviale,
separându-le net). Dacă privim teii-ul în accepţiunea orientală a
termenului şi având în vedere doar traducerea cuvântului din
limba arabă, atunci toate aşezările pluristratificate cu aspect de
movilă sunt teii-uri, inclusiv cel de la Bucşani. Dacă, însă, avem
în vedere în primul rând faptul că o locuire continuă,
neîntreruptă, în acelaşi spaţiu, a aceleiaşi comunităţi timp de
secole, caracterizează un teii, atunci aşezarea de la Bucşani nu
aparţine acestei categorii. Atunci când i se atribuie culturii
Gumelniţa apelativul de "cultură a teii-urilor" se omite faptul că
există numeroase aşezări (marea majoritate necercetate)
unistratificate, circumscrise sau nu marilor teii-uri. Folosirea
bibliografică a "nivelurilor" în teii-uri trebuie să corespundă cel
puţin unor elemente de logică. În cazul staţiunilor de genul
aceleia de la Bucşani, în care locuirea nu este continuă şi, mai
mult, există elemente stratigrafice de separare pe verticală
(consecinţe ale inundaţiilor), posibilitatea de individualizare netă
a fiecărei faze de locuire (pe clasicele niveluri) este absolut
reală. Alta este, evident, situaţia în aşezările cu continuitate de
locuire - neexistând elemente de separare stratigrafică,
antropice sau naturale, nu există niveluri. Crea!iile bibliografice
par să nu ţină seama de realitate.
Revenind la ceea ce face în mod direct obiectul acestor
rânduri, două sunt elementele care ne retin în mod deosebit
atenţia. În campania anului 2000 a fost d~scoperită cea de-a
şasea locuin!ă a nivelului superior - microtopografia aşezării
indică faptul că o alta nu mai există, toate concentrându-se în
zona de înălţime maximă şi doar pe panta de SE. Deosebit de
interesantă este şi această locuin!ă - demontată numai în
proporţie de 60% (pe o suprafaţă nu mai mare de 12 m2) ea a
permis identificarea a nu mai puţin de 100 vase de diferite
dimensiuni, ceea ce înseamnă 8 - 9 vase pe 1 m2. Ca şi în
cazul altor patru locuinţe, o mare parte a acestora era spartă nu
în urma incendiului şi a dărâmării pere!ilor, ci după acest
eveniment, în mod intenţionat şi acoperind întreaga suprafaţă a
nivelului de distrugere. Amintim aici un singur exemplu
edificator pentru succesiunea propusă - în zona peretelui de
sud, spre colţul de SV, peste ceea ce a rămas în elevaţie din
perete (7 - 12 cm), dar în acelaşi timp şi peste blocul de la
baza sa, dărâmat intenţionat (având o grosime de 60 cm şi o
înălţime de 45 cm nu se putea prăbuşi singur), au fost sparte
cinci vase care acopereau în situ cele două elemente
stratigrafice. Inventarul acestei locuinţe, spre deosebire de al
celorlalte, conţinea şi numeroase unelte şi elemente de plastică
antropomorfă, unice pentru întregul nivel superior de la
Bucşani. Nefiind integral cercetată, nu putem da mai multe
detalii - probabil şi aceasta era construită pe butuci, ca alte trei
locuinţe, dat fiind aspectul de alveolare al spaţiului interior
(diferenţa de nivel dintre mijlocul locuinţei şi baza interioară a
pereţilor atinge, pe numai 2 m lungime, 45 cm).
Pentru a avea un element de comparaţie şi a putea
începe definirea nivelului intermediar al aşezării {de asemenea,

în secolele XVI - XVIII. Descoperirile realizate în punctele
amintite, chiar şi înainte de 1998, constau în principal în
identificarea a cel puţin trei necropole creştine ce au funcţionat
în acest perimetru, dintre care două destul de târzii - secolele
XVIII - XIX.
În campania din anul 2000, au fost realizate: S. 1 (2 x
2m), pe strada Veche nr. 2, un sondaj pentru respectarea
condiţiilor de acord în vederea construirii unei locuinţe. Apoi pe
strada Logofăt Tăutu nr. 3 a fost realizată o nouă suprafaţă, S.
3, în continuarea cercetărilor din anul 1999. Această suprafaţă
a fost de 4 x 4,5 m şi a fost executată la o distanţă de 1,5 m
faţă de S. 2. Aşa cum ne-am aşteptat aici au continuat să apară
morminte din necropola creştină târzie (sec. XVIII - XIX)
descoperită în anul anterior.
În total au fost evidenţiate şi cercetate 44 de morminte de
inhumaţie şi un număr de 5 gropi menajere. Evident, materialul
este foarte divers - de la ceramică la sticlă şi de la monede la
obiecte de podoabă. Toate au fost prelucrate şi conservate sau
restaurate în cadrul laboratorului Muzeului Brăilei, aflându-se
depozitate aici. Tehnicile de prelucrare au avut în vedere
analize şi prelucrări statistice, mai ales pentru mormintele
necropolelor, precum şi analize antropologice, paleobotanice şi
arheozoologice.
Pentru viitor Muzeul Brăilei îşi propune să prelucreze
materialul rezultat din cercetarea necropolelor pe baza unui
program special de arheologie funerară realizat în colaborare
cu firma "Ovisoft SAL".
Obiectivul cercetărilor viitoare constă în studierea
terenului din apropierea zonei în care s-a aflat biserica
mitropoliei Proilaviei ce s-a distrus în 1846. Toate descoperirile
din acest din urmă punct vor fi conservate şi expuse în cadrul
expoziţiei de bază a Secţiei de istorie veche şi arheologie a
Muzeului Brăilei. Pe locul respectiv se va ridica o capelă după
încheierea cercetărilor.
Bibliografie
1. I. Gândea, Brăila. Origini şi evoluţie până la jumătatea
secolului al XVI-iea.
2. idem, Cercetările arheologice din vatra medievală a oraşului
Brăila (1998-1999), în "lstros" IX, p. 313 -344.

31.

Bucşani,

corn.

Bucşani,

jud. Giurgiu

Punct: Pod
Cod sit: 66483.03
Colectiv: Cătălin Bem (MNIR); Silvia Marinescu - Bâlcu (IAB); Traian
Popa (MJ Giurgiu); Valentin Parnic (MDJ Călăraşi); Carmen Bem
(ISSEE Bucureşti); Florin Vlad (MJ lalomi\a); Adrian Bălăşescu,
Constantin Haită, Valentin Radu (MNIR - CNCP)
Campania anului 2000 a avut, din motive mai mult sau
mai puţin obiective, ca şi cea anterioară, două etape (iunie şi
octombrie). Urmărind obiectivele impuse de evoluţia cercetării,
am procedat la deschiderea a două noi suprafe!e - 13 (8x16 m),
având latura mare paralelă la 2 m N de vechea zonă cercetată
(a), şi y (4 x 10 m), cu latura scurtă paralelă la alţi 4 m N de S.
13. în dreptul jumătăţii de E a sectorului 7. Scopul principal al
acestor două suprafeţe este de a întregii imaginea generală
asupra N. 1 (epuizat în această campanie în S. a) şi de a
surprinde legătura cu lunca antică.
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Gumelniţa B1), am iniţiat cercetarea zonei menajere dezvoltată
imediat sub ceea ce am numit nivel de inundaţie. Fără îndoială,
evenimentele care au prilejuit creşterea nivelului apei şi
inundarea aşezării, au afectat şi integritatea stratigrafică a
nivelului în discuţie. Nu numai că acesta are o tendinţă de
aplatizare, dar unele elemente indică un amestec de materiale
arheologice şi de rulare a acestora. Chiar dacă nu de amploare
(fragmente din aceiaşi piesă, nu într-un singur caz, au fost
descoperite la nu mai mult de 2 m unul de celălalt), fenomenul
a putut uniformiza şi omogeniza cel puţin partea superioară a
nivelului intermediar (care nu a relevat urme de structuri
incendiate). în aceste condiţii, cercetarea din campania 2000 sa dorit o eşantionare a ceea ce am considerat că a putut fi o
zonă menajeră (în sectorul 7 al S. a) - rezultatele obţinute, în
măsura în care sunt totuşi preliminare, nu pot decât să
demonstreze această presupunere. Ne aflăm într-adevăr în faţa
unei zone menajere. Cele aproximativ trei mii de litri de
sediment tamisat cu site de 2,5 mm şi 1 mm, au relevat o
bogăţie de material arheologic, dar şi condiţii superioare de
conservare faţă de N. 1 - au fost identificate numeroase resturi
de peşte, pasan, nevertebrate, resturi carpologice,
antracologice, piese din cupru fragmentare, plastică
antropomorfă miniaturală, unelte de mici dimensiuni rupte, dar
integral întregibile.
Campania anului 2000 a condus şi la posibilitatea de
conturare a teritoriului comunei Bucşani ca microzonă
individualizabilă nu numai geo-morfologic, dar şi cultural.
Actualmente, pe cca. 15 km de vale, între confluenţa
Neajlovului cu Dâmbovnicul şi curba de nivel de 100 m din
dreptul comunei Crevedia Mare, au fost identificate şase teii-uri
(din păcate unul, care apare pe hărţi interbelice şi care ne-a fost
semnalat de localnici, a fost integral distrus de o serie de
cariere de pietriş, nisip şi lut).
Campaniile viitoare şi mai cu seamă cea din 2001 vor fi în
măsură să ne permită cercetarea integrală a nivelului superior
al aşezării "La Pod", legătura sa cu lunca antică, definirea
exactă a nivelului intermediar din aceeaşi aşezare, caracterul
locuirilor în teii-urile "La Pădure" şi "La Pepinieră" (progresiv
atacate de factori naturali şi antropici), precizarea modului de
evoluţie a luncii cel puţin în zona aşezării în curs de cercetare.
Planşa 9

Raport arheozoologic (nevertebrate. pesti. reptile.
preliminar

Raport arheozoologic (mamifere) preliminar
Adrian

Bălăşescu

(MNIR - CNCP)

S-a continuat studiul resturilor faunistice care provin din
nivelul arheologic N. 1. Numărul pieselor osoase determinate
până în prezent este de peste 1500. Lista faunistică reuneşte
atât specii de mamifere domestice: Bos taurus (bou), Ovis aries
(oaie), Capra hircus (capra), Sus domesticus (porc), Canis
familiaris (câine), cât şi sălbatice: Lepus europaeus (iepure),
Castor fiber (castor), Vu/pes vulpes (vulpe), Ursus arctos (urs),
Mustela putorius (dihor), Martes sp. Uder), Meles meles
(bursuc), Lutra lutra (vidra), Felis sylvestris (pisica sălbatică),
Equus cabal/us (cal sălbatic), Sus scrofa attilla (mistreţ), Cervus
e/aphus (cerb), Capreo/us capreolus (căprior), Bos primigenius
(bour).
în strategia economiei alimentare a comunităţii
gumelniţene de la Bucşani creşterea animalelor (65% din
numărul de fragmente) pare să joace un rol important. Pe
primul loc sunt situate bovinele, care sunt urmate de porcine şi
ovicaprine. Vânătoarea îşi aduce şi ea aportul la
paleoeconomia comunităţii, daca avem în vedere procentul
ridicat de oase determinate (35%) şi specii identificate (14).
Erau preferate animalele de talie mare: cerbul, bourul, calul
sălbatic şi mistreţul.

32.

Bucureşti

Punct: Cărămidarii de Jos
Cod sit: 179178.01
Colectiv: Gheorghe

Mănucu Adameşteanu

(MMB)

În partea de SV a oraşului Bucureşti, pe malul drept al
pe strada Piscului nr. 3, sector 4 (vechea mahala
Cărămidarii de Jos), se află biserica "Sf. Triton". Lăcaşul, a
cărui construcţie s-a terminat în anul 1870, prezintă fisuri în
zidăria de cărămidă, fapt ce a impus executarea unei centuri de
beton armat la baza edificiului, proiect preluat de către firma
Remon Proiect S.R.L., care - prin arhitect Constanţa Carp - a
coordonat şi trecerea în plan a obiectivelor descoperite aici.
Pentru aceasta trebuia săpat un şanţ pe lângă biserică, situaţie
ce necesita executarea unor secţiuni arheologice de control;
prezenţa arheologului era impusă şi de atestarea documentară
a unei biserici din lemn, construită în anul 1711 de familia
Năstureilor. Biserica din lemn se presupune că a existat până la
1854, când a fost demontată şi mutată, pe locul ei fiind
construită biserica actuală.
Cercetarea arheologică s-a desfăşurat în perioada iulie septembrie 2000, fiind restrânsă de priorităţile constructorului la
o porţiune de teren aflată la N de biserică: o primă secţiune
perpendiculară pe intrarea în biserică a dus la dezvelirea unor
tronsoane de ziduri din cărămidă şi a unor morminte de
inhumaţie, descoperiri ce au impus trasarea altor două secţiuni
perpendiculare pe naos şi pronaos. în mod surprinzător s-a
putut constata că actuala biserică nu a fost ridicată peste cea
veche, ci alături de ea, spre sud. Deoarece cercetarea
arheologică va continua şi în anul 2001, pentru a clarifica unele
necunoscute legate de planul bisericii, dar şi planimetria
cimitirului existent în zonă, ne vom mulţumi să precizăm că au
fost dezvelite fundaţiile unei biserici din cărămidă - deci nu din
lemn - care este ulterioară anului 1711.
Dâmboviţei,

păsări)

Valentin Radu (MNtR - CNCP)

În această campanie de săpături arheologice s-a urmărit
în primul rând studierea materialului provenit din zona de
deşeuri din nivelul intermediar (sectorul 7 al S. a). S-au putut
astfel identifica resturi provenind de la o mare varietate de
specii: scoici, melci, peşti, batracieni, şopărle, şerpi, ţestoase,
păsări. Pe lângă faptul că o parte din aceste resturi prezintă
urme de ardere sau roadere ce atestă că animalele respective
au fost consumate există şi unele care după raritatea lor pot
proveni accidental în acest nivel. Aceste prime observaţii ne
conduc spre ideea, exprimată de altfel şi de arheolog, că acest
nivel de locuire a fost afectat de către o inundaţie.
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în pronaos a fost dezvelit un cavou din cărămidă, cu
boltit, cu laturile de S şi de N de 3 m şi cu o înăliime
de 1, 12 m; un zid oblic îl desparte în două părţi inegale: camera
A, cu latura de E de 1,3 m şi cea de V de 1,52 m şi camera B
cu latura de E de 0,87 m şi cea de V de 0,64 m.
Camera A: la -0,95 m, faţă de nivelul bolţii era depusă o
femeie tânără (cu dantura bună), de 1,69 m, cu mâna dreaptă
pe lângă corp şi cea stângă îndoită spre umăr. Datorită unor
lucrări contemporane - instalarea unor ţevi - bolta _a fost spartă
şi s-a prăbuşit peste schelet, deranjându-l parţial. ln umplutură,
la -0,5 m I -0,6 m deasupra mormântului, a fost găsită o cruce
mare din piatră, spartă în două bucăţi. Din inventarul acestuia
reţinem 9 monede găsite între craniu şi umărul stâng, opt de 1O
bani şi una de 5 bani, toate din anul 1867.
Camera B: la aceeaşi adâncime se afla o altă femeie, de
1,84 m, cu mâna dreaptă pe bazin şi stânga îndoită pe piept ;
între genunchi erau depuse patru monede de 10 bani de la
1867.
La cele două morminte principale putem adăuga un alt
grup de înmormântări din secţiunea I, acolo unde cercetarea
trebuie continuată pentru a lămuri cum era intrarea în biserică şi
raportul dintre biserică şi cimitirul din jur.
M. 1, caroul 1, adâncimea de -1,08 m: schelet feminin de
vârstă matură, lungime 1,72 m, cu mâinile împreunate pe bazin;
lângă cotul drept şi pe omoplatul stâng a fost găsită câte o
monedă de un kreuzer din anul 1816.
M. 2, caroul 1: peste M. 1, a fost dezvelit un schelet de
adult, de la cutia toracică până la picioare; pe bazin, în partea
dreapta şi pe rotula piciorului drept, se afla câte o monedă de
10banidin 1867.
M. 5, caroul 2, adâncimea de -1,08 m: schelet de femeie
adultă, al cărui craniu a rămas în profilul de vest; pe partea
dreaptă, pe bazin şi pe claviculă, s-au găsit patru monede
turceşti de argint, dintre care au fost identificate o para de la
sultanul Abdul Hamid I (1774 - 1789) şi două parale de la
sultanul Mahmud li (1808 - 1839). (Monedele au fost
identificate de către Aurel Vâlcu de la clMeC, căruia îi
multumim şi pe această cale).
' M. 8, caroul 1, suprapus de M. 2: schelet de femeie cu
mâinile împreunate pe bazin. Pe piept, în partea dreaptă, se
aflau patru monede de argint, distruse, iar în partea stângă,
patru monede de un kreuzer din anul 1816. Între genunchi s-a
găsit un "tezaur" de 13 parale, dintre care 1O sunt de la
Mahmud li (1818 - 1839), două de la Abdul Medgid (1839 1861). iar una a rămas neidentificată. Lângă laba piciorului
stâng au fost găsite alte patru monede turceşti de argint, dintre
care au fost identificate două piese de la Abdul Medgid (1839 1861).
Un alt grup de morminte (M. 14 - 20) a fost cercetat la
exteriorul altarului, fiind suprapuse şi deranjate de instalarea
unor conducte.
M. 14, adâncimea de -0,9 m: s-au păstrat în poziţie
anatomică doar craniul şi partea superioară a corpului; datat cu
o monedă de 1Obani din anul 1867.
M. 16, adâncimea de -0,85 m: schelet de copil, lungimea
de 1,3 m, pe bazinul căruia s-a găsit o monedă de un kreuzer
din anul 1816.
M. 17, adâncimea de -1.05, sub M. 16: un schelet de copil
de 1,35 m, cu mâinile împreunate pe cutia toracică; sub craniu
s-a găsit o monedă de un kreuzer de la 1816.
M. 18, adâncimea de -1,35 m: schelet de adult, deranjat;
în mâna dreaptă, îndoită pe bazin, avea o monedă de un
kreuzer din anul 1816.

Recapitulând rezultatele campaniei arheologice din anul
2000, putem semnala descoperirea unei noi biserici, din
cărămidă, cu un cavou central dublu şi a unei necropole cu un
inventar modest, ambele datând din prima jumătate a secolului
al XIX-iea. Cercetările arheologice din anul 2001 urmează să
clarifice planul bisericii, planimetria necropolei şi raportul faţă de
lăcaşul de cult, dar şi începuturile acestora, care par să
coboare în secolul al XVIII-iea.
Planşa 10

acoperişul

33.

Bucureşti

Punct:

Străuleşti

- Măicăneşti

Colectiv: Panait I. Panait - responsabil (UCDC
Sandu - Cuculea - responsabil de sector (MMB)

Bucureşti);

Vasilica

Situl arheologic "Străuleşti-Măicăneşti" se află în partea
de NE a municipiului Bucureşti, pe malul stâng al râului
Colentina. Vestigiile istorice au fost identificate în urma unor
cercetări de suprafaţă iniţiate de Muzeul Oraşului Bucureşti în
cursul anului 1960. Suprafaţa pe care se întindea situl era teren
agricol, sfârtecat de excavaţia unei cariere de nisip şi de
amplasamentele pieselor bateriei antiaeriene din acest sect~r,
aflată în funcţiune în timpul celui de-al doilea război mondial. ln
toamna târzie a anului 1960, s-a efectuat un sondaj,
concomitent cu investigaţiile din punctele Străuleşti - Lunca,
Băneasa, Alba ş. a.
Denumirea îngemănează numele cartierului de azi
"Străuleşti" cu cel al satului medieval "Măicăneşti", dispărut încă
din secolul al XVI-iea. în urma celor peste 20 de campanii,
diferite ca amploare, au fost semnalate dovezi preistorice
(neolitic, bronz), slabe urme geto-dacice, vetre de aşezări din
secolele li - III, IV, VI - VII, X - XI, XIV - XVI, dispuse pe o
suprafaţă de circa 11 OOO m2, care au făcut ca situl acesta să
fie unul din obiectivele majore ale arheologiei bucureştene.
Cele 39 de secţiuni care au caroiat terenul, permit formularea
unor concluzii privind tipul de aşezare, de locuinţă, inventarul
unora din aşezările din centrul Câmpiei Române, ritul de
înmormântare în secolele XIV - XVI, instalaţii tehnice în
domeniul meşteşugului olăriei, reducerii şi prelucrării fierului,
etc.
De la începutul investigaţiei, partea de V a staţiunii era
ocupată cu câteva gospodării particulare, situaţie care nu a
permis atunci extinderea săpăturilor. Fiind pe malul stâng al
unui pârâiaş care izvora din pădurea Mogoşoaia, deci cu
posibilitatea irigării, gospodarii foloseau intensiv acest teren,
făcând imposibilă abordarea arheologică. Transformările
intervenite după anul 1989 au înlesnit restructurarea zonei prin
demolarea caselor modeste şi începerea construirii unui
ansamblu de vile particulare, la a cărui proiectare nu s-a ţinut
seama de existenta unui sit arheologic protejat de legislaţia în
vigoare. Constru~torii au început excavaţiile, interceptâ~d
obiective de interes istoric, situaţie pe care nu au anunţat-o. ln
cursul unei deplasări de control pentru verificarea stării de
conservare a siturilor arheologice de pe malurile Colentinei
bucureştene, au fost constatate stricăciunile făcute sitului
Străuleşti - Măicăneşti. Muzeul Municipiului Bucureşti, a făcut
demersurile necesare, având sprijinul logistic din partea
beneficiarului construc~iilor, şi fiind ajutat de un mic grup de
studenti de la Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din
BucureŞti, a trecut concomitent cu supravegherea continuării
excavaţiilor mecanice pe întregul şantier la identificarea şi
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săparea manuală

a complexelor arheologice apărute numai în
profilele casetelor pentru construirea subsolurilor clădirilor A şi
B, prin deschiderea casetelor arheologice 1 - 3, la săparea unui
şanţ (S. XXXIX) cu lungimea de 60 m, lăţimea şi adâncimea de
1 m, perpendicular pe muchia terasei care, avea să servească
parţial pentru construirea fundaţiei incintei estice a ansamblului
de locuinţe şi la salvarea inventarului de interes ştiinţific.
Ca bilanţ general, campania de salvare din anul 2000 a
mai permis cercetarea a 11 locuinţe, 5 gropi menajere, o vatră
în aer liber şi un mormânt de inhumaţie. Numărul total pentru
întregul sit Stiăuleşti - Măicăneşti se ridică până în prezent la
160 locuinţe şi 283 morminte din necropola nr. 2 (secolele XV XVI) şi 74 morminte din necropola nr.1 (secolele XIV - XV), etc.
Topografic s-a constatat că locuitorii stabili ai aşezărilor
din diverse epoci au folosit diferenţiat terasa promontoriului,
aflat la confluenţa pe stânga a pârâiaşului Mogoşoaia cu râul
Colentina. Sectorul acesta de V a fost preferat, în mod deosebit
de locuitorii aşezărilor din secolele VI - VII, IX - XI şi de cei din
faza finală ce se încadrează în secolul XVI. Mai slabe sunt
dovezile din secolele li - IV şi aproape absente cele care provin
din faza înfiripării satului Măicăneşti, datat cu mai multe
emisiuni monetare de la Mircea cel Bătrân şi Mihail I.
Stratigrafic, în acest sector al sitului, unde lucraseră
utilaje mecanice grele, s-a constatat în toate profilele o situaţie
aproximativ asemănătoare:
1. Strat arabil cenuşiu, tasat, gros de O, 1 - O, 15 m, care
corespunde locuirii moderne şi care a deranjat partea
superioară a stratului feudal.
2. Strat negricios, măzăros, gros de O, 15 - 0,25 m,
corespunzător satului feudal "Măicăneşti".
3. Strat negricios, bogat în cărbune, tasat, gros de 0,2 0,25 m, aparţinând aşezărilor din secolele X - XI; VI - VII şi li IV.
4. Strat castaniu-negricios, tasat, gros de O, 15 -0,2 m,
care aparţine zonei periferice a aşezărilor din epocile
preistorice: epoca bronzului (culturile Tei şi Glina 111) şi neolitic
(cultura Boian).
5. Strat castaniu, de 0,5 - 0,6 m.
6. Stat de loess, urmărit până la -3 m (adâncimea
săpăturii în şantier).
I. Asezarea din secolele VI - VII p. Chr. Pe suprafaţa
afectată de lucrările de construcţie au mai fost interceptate şi
săpate integral trei locuinţe. Bordeiul nr. 150 a fost descoperit în
S. XXXIX şi C. 1. Avea groapa rectangulară cu colţurile rotunjite
şi podeaua neamenajată, la -0,75 m de la nivelul de călcare al
epocii. Cuptorul era oval-alungit în plan (0,58 x 0,80 m) cu
înălţimea de 0,3 m, păstrată în partea vestică până la curbura
bolţii şi cu vatra uşor albiată aflată la nivelul podelei locuinţei.
Fusese săpat într-un bloc de pământ cruţat în colţul nordic.
Avea pereţii arşi la roşu pe 5 cm grosime, crusta pietrificată
groasă de 1 cm pe vatră şi de 0,5 cm pe peretele estic, ea fiind
absentă din vechime pe cel vestic. Pe vatră s-a găsit un strat
subţire de cenuşă, deasupra căreia zăceau până spre boltă
vălătuci întregi şi fragmentari de formă tronconică sau de
trunchi de piramidă, amestecaţi cu câteva fragmente de oale şi
tipsii.
Bordeiul nr. 151, a fost cercetat în caseta 2. Avea groapa
poligonală, podeaua neamenajată, la
-0,75 m de la nivelul de călcare al epocii şi cuptorul în colţul
estic, distrus înainte de sosirea noastră în şantier. Din el nu se
mai păstra decât pământul ars al vetrei ovale (0,55 x 0,75 m),
aflată la circa 1Ocm deasupra podelei locuinţei şi o aglomerare
din vălătuci, oase de animale şi fragmente de vase, aruncată
din vechime în partea lui stângă, pe podea, peste un stat de

cenuşă, gros de 2 - 3 cm. Locuinţa nr. 152 a fost cercetată în
caseta nr. 3. Avea groapa rectangulară cu colţurile rotunjite,
podeaua neamenajată, la -0,4 m de la nivelul de călcare al
epocii şi cuptorul săpat în pământul cruţat din colţul de SE, în
afara spaţiului de locuit. Cuptorul, de formă aproape rotundă în
plan (1,30 x 1,35 m) şi cu vatra albiată, avea partea inferioară
în stratul castaniu-negricios şi bolta (găsită distrusă) în stratul
negricios contemporan locuinţei. Gura de foc, lată de 0,55 m
era la 12 cm deasupra podelei. Pereţii fuseseră lipiţi şi erau arşi
la roşu pe 5 cm grosime. Pe vatră se formase crustă pietrificată,
care lipsea din vechime în partea centrală. În interiorul lui s-au
găsit numai câţiva vălătuci şi fragmente de oale. Având în
vedere tipul, forma şi dimensiunile, acest cuptor se pare că a
fost folosit pentru coacerea pâinii. Pe latura estică a gropii
locuinţei, în apropierea cuptorului se afla o nişă. Spre latura
nordică, deasupra podelei s-a găsit o zonă de cenuşă groasă
de 5-8 cm care provenea probabil de la arderea lemnelor în
cuptor. în locuinţe nu s-au constatat gropi de stâlpi, trepte-laviţe
sau trepte de coborâre în interior şi nici urme de incendiere.
Umplutura gropilor, formată din pământ de culoare cenuşie
negricioasă cu lentilări castanii conţinea fragmente de cărbune,
chirpici şi puţină ceramică din repertoriul specific celei de-a
doua jumătăţi a secolului VI, un fragment de fusaiolă şi două
pietre de ascuţit
li. Aşezarea din secolele X • XI p. Chr. Din această
aşezare s-a descoperit o locuinţă puţin adâncită în pământ (B.
156) şi un bordei (B. 153).
Locuinţa 156, de formă dreptunghiulară şi podeaua
neamenajată aflată la -0,72 m, a fost săpată parţial, restul
volumului ei rămânând conservat în peretele estic al S. XXXIX.
Pe porţiunea investigată nu s-a surprins instalaţia de foc.
Bordeiul 153 avea groapa de formă rectangulară şi cuptorul
amenajat într-o adâncitură săpată la -0,25 m sub nivelul
podelei, lângă peretele nordic al locuinţei. Pe podeaua
neamenajată, aflată la -1,2 m de la nivelul actual de călcare,
zăceau bucăţi mari de lipitură arsă care păstrau amprentele
nuielelor. Aproximativ 213 din volumul acestui bordei a rămas
conservat "in situ". Umplutura gropilor conţine o cantitate mare
de cărbune a cărui prezenţă indică folosirea intensă a
materialului lemnos. Inventarul se compune în exclusivitate din
fragmente ceramice dridoide, încadrate în categoria vaselor cu
decor striat. Ceramica cenuşie cu motive în lustru este rară,
ceea ce ne determină să plasăm aceste vestigii în secolele X XI. Recentele descoperiri confirmă observaţia că aşezarea
medievală timpurie se aglomera în această parte a
promontoriului, unde în săpăturile anterioare au fost surprinse
suprapuneri de case şi instalaţii de foc.
III. Asezarea din secolul XVI (satul Măicănestil. Au fost
interceptate şi cercetate o locuinţă de suprafaţă (B. 160), trei
locuinţe uşor adâncite (B. 154, 157 şi 158), două bordeie (B.
155 şi 159), cinci gropi menajere (Gr. 1 - 5), care iniţial,
probabil, au fost folosite ca gropi de provizii şi o vatră de foc în
aer liber. Dintre locuinţe, numai 157, 158 şi 159 au fost săpate
integral, celelalte parţial, restul volumului lor rămânând
conservat în pereţii casetelor şantierului. Satul Măicăneşti s-a
înfiripat în secolul XIV în jurul cimitirului său, în prezent cercetat
arheologic. Un veac mai târziu, vatra rurală s-a extins atât în
amonte cât şi spre terasa a doua a Colentinei. Locuinţele
surprinse în anul 2000 se găsesc la circa 300 m V de nucleul
satului aparţinând extinderii maxime a acestuia. Ele sunt uşor
adâncite în pământ, înscriind o formă patrulateră. Nu au avut
instalaţii de foc şi amenajări interioare. Podeaua nu păstra urme
de amenajare. Acoperişul lor era din paie, aşa cum arată
cenuşa depusă în gropi. Gropile de provizii I menajere au avut
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profilul în formă de clopot, pereţii nearşi şi fundul plat. Vatra de
foc cu diametrul de 0,8 m şi pământul ars la roşu pe 3 - 4 cm
grosime, fără crustă pietrificată a apărut în S. XXXIX şi este de
tipul celor folosite în scopuri casnice, în aer liber. Materialul
arheologic recoltat extrem de sărăcăcios, constând numai în
câteva fragmente de vase, sugerează abandonarea ordonată a
acestor case, care s-a produs după anii 1560. Plasarea lor în
teren nu confirmă o dispunere ordonată în funcţie de eventuale
ulite.
. IV. Necropola nr. 2 (secolele XV • XVI). În timpul săpării
casetei pentru construirea subsolului clădirii B, s-a interceptat
M. 283. Este orientat V - E şi teritorial reprezintă cea mai
vestică descoperire din această necropolă, cercetată parţial în
săpăturile din anii 1960-·1981. Zona bazinului şi picioarele au
rămas conservate "in situ" în peretele estic al casetei. Materialul
arheologic (spălat, marcat, parţial restaurat, în curs de
desenare şi analizare structurală), documentaţia grafică şi
fotografică sunt păstrate la Muzeul Municipiului Bucureşti.
Situl Străuleşti - Măicăneşti, deosebit de important pentru
arheologia bucureşteană, figurează pe Planul Urbanistic al
Municipiului Bucureşti ca zonă protejată, şi în acest sens, se
vor face în continuare demersuri în vederea stopării amplasării
de noi construcţii, pentru ca suprafaţa lui (în prezent teren
arabil) să poată fi conservată în forma actuală. Dacă nu se va
reuşi, se va impune beneficiarilor de teren suportarea
cheltuielilor pentru descărcarea de sarcină arheologică şi se va
trece la cercetarea exhaustivă, cu metode arheologice, pe
suprafeţele afectate. Descoperirile făcute până acum sunt în
curs de prelucrare ştiinţifică, conform standardelor, în vederea
valorificării lor într-o monografie.

Xle siecles; six habitations, cinq fosses menajeres et une âtre
en p/ein air de XVle siecle; un tombe a inhumation de la
necropole des XVe - XV/e siecles.

34.

Bumbeşti

Jiu, jud. Gorj

Punct: Vârtop
Cod sit: 79317.02
Colectiv: Vasile Marinoiu - responsabil, Gheorghe Calotoiu, Dumitru
Hortopan, Olimpia Bratu (MJ Go~)

Cunoscut încă de la sfârşitul secolului al XIX-iea, castrul
roman de la Vârtop a început să fie cercetat sistematic abia din
a doua jumătate a secolului al XX-iea, studiindu-se mai ales
elementele sistemului defensiv (1956 şi 1993 - 1994) şi al
edificiului din interior (horreum) în 1993, iar din 1988 s-a
descoperit şi aşezarea civilă din imediata apropiere a
fortificaţiei.

Castrul cu val de pământ şi aşezarea civilă romană de la
Vârtop se află situată la cca. 900 m E de malul stâng al râului
Jiu, la 2 km S de oraşul Bumbeşti Jiu şi la 700 m N de castrul
cu zid de piatră din punctul Bumbeşti Jiu - „Gară". Cercetările
arheologice efectuate în anul 2000, s-au desfăşurat în zona
edificiului roman descoperit de noi în anul 1997, situat la 60 m
S de valul castrului de pământ şi pârâul Vârtop şi la 10 m E de
DN 66, Târgu Jiu - Petroşani, în dreptul km 82,6. Acestea au
avut drept obiectiv principal verificarea posibilităţii de continuare
a zidurilor edificiului, delimitarea şi destinaţia acestuia.
Cercetările s-au efectuat manu militari (cu sprijinul soldaţilor
Şcolii de Jandarmi "Al. D. Ghica" din oraşul Bumbeşti Jiu,
judeţul Gorj).
Au fost trasate două secţiuni pe direcţia E - V (S. 1 I 2000
cu dimensiunile de 18 x 2 m şi S. 2 I 2000 cu dimensiunile de
5,5 x 2 m şi s-a deschis o casetă (C. 1 I 2000 cu dimensiunile
de 1,9 x 1,5 m.
În S. 1 I 2000, în carourile 1 - 2, la -0,6 m faţă de nivelul
actual de călcare, a fost dezvelit un pavaj realizat din piatră de
râu de dimensiuni mici şi mijlocii. În carourile 1 - 2 materialul
arheologic mobil scos la iveală constă din materiale de
construcţie (fragmente de olane, ţiglă, cărămidă şi piroane din
fier), ceramică şi sticlă fragmentară. Lângă pavaj în caroul 3, la
-0,58 m a apărut fundaţia unui zid din piatră de râu cu grosimea
de 0,6 I 0,62 m, fără legătură de mortar, orientată N - S. Tot în
acest carou a apărut şi o monedă de bronz (sesterţ) emisă în
timpul împăratului Traian.
În caroul 9, la -0,61 m s-a identificat fundaţia altui zid,
paralelă cu prima, cu grosimea de 0,6 m, de data aceasta însă
legată cu mortar. Cele două fundaţii conturează la E şi la V o
încăpere a cărei lăţime este de 4,4 m şi aparţine edificiului
cercetat între 1997 - 1999. În interiorul încăperii se afla un strat
de dărâmătură gros de 0,35 m, care conţinea fragmente de
ţiglă, olane, cărămidă şi mortar, piroane din fier, un vârf de
suliţă din fier, ceramică şi sticlă fragmentară. Tot aici, în caroul
8, la - 0,86 m faţă de nivelul actual de călcare s-a descoperit o
cărămidă pătrată cu dimensiunile de 0,2 x 0,2 x 0,08 m, ruptă în
diagonală şi care are pe una din feţe o ştampilă, tip tabula
ansata, a Legiunii a IV-a Flavia - LEG 1111 F -. Aceasta atestă că
un detaşament al acestei legiuni a construit castrul de la Vârtop
în perioada războaielor de cucerire a Daciei şi a staţionat aici
până în anul 118 p. Chr., când întreaga legiune a fost retrasă în
Moesia Superior la Singidunum. O cărămidă similară (cu
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Resume
Les recherches efectuees dans la station archeologique
- Măicăneşti" au cours des annees 1960-1981 ont
mis en lumiere etablissements superposes: vestiges
neolithiques (la civilisation Boian) et de J'âge du bronze (Ies
civilisations Glina III et Tei); habitats des l/e - IVe; Vie - Vile; Xe
- Xle; XIVe - XVe et XVe - XVle siecles, aussi deux necropoles
des XIVe - XVe et Xve - XVle siecles. Au cours du mois juiilet
2000 ont ete dec/anchees des fouil/es archeologiqus a
caractere de sauvegarde dans le secteur de ouest de la station,
non-expiare encore, car ici suivait se developper de travaux de
constructions civiles. On a decouvert: trois habitations
appartenant des Vie - Vile siecles; deux habitations des Xe "Străuleşti
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Muzeului Judeţean Gorj, fi!nd descoperită în anul 1969 în zona
Bumbeşti Jiu, dar fără a se cu;ioaşte clar condiţiile descoperirii.
Este prima atestare a unei vexilaţii i'! acestei legiuni I::: Bumbcşti
Jiu - "Vârtop", şi prin aceasta, considerăm noi, s-a stabilit şi
limita estică a prezenţei acesteia în provincia romană Dacia. Ca
urmare a acestui fapt se confirmă ipoteza că teritoriul de la V de
Jiu intra, din punct de vedere administrativ, în perioada 106 118 în componenţa provinciei romane Dacia, iar după această
dată în provincia Dacia Superior, până la reorganizarea din 168
- 169.
Lângă zidul estic, la -0,74 m faţă de nivelul actual de
călcare, pe o suprafaţă de 1,2 x 2 m a apărut o peliculă
compactă şi rezistentă de cocciopesto. La E de aceasta, în
carourile 1O- 18, la -0,8 m faţă de nivelul actual de călcare, sau descoperit numeroase fragmente de ţiglă, olane şi cărămidă,
un vârf de suliţă, piroane din fier şi ceramică fragmentară.
Stratigrafia secţiunii S. 1 I 2000 este identică cu cea din
anii precedenţi: stratul vegetal coboară până la -0, 1 I -0,2 rn,
excepţie făcând carourile 9 - 18 unde de la -0,3 I -0,7 m se află
un strat de umplutură modernă. Până la -0,91 I -1,2 m, urmează
stratul de cultură roman, sub care apare pământul virgin.
Deschiderea casetei C. 1 / 2000, la 1 m N de secţiunea S.
1 I 2000 în capătul vestic al acesteia, a permis descoperirea
colţului de NV al încăperii apărute în secţiunea anterioară. Şi
acest zid are aceleaşi caracteristici constructive ca cel pe care
îl continuă: este din piatră de râu, fără legătură de mortar şi are
o grosime de 0,6 - 0,62 m.
Din punct de vedere al materialului arheologic descoperit,
aici au apărut fragmente de ţiglă, olane, cărămidă, ceramică,
sticlă şi un piron de fier.
Secţiunea S. 212000 s-a trasat la 2,3 m N de S. 1 / 2000,
tot la capătul vestic al acesteia şi paralel cu C. 1 I 2000. La 1,5
m N distanţă de colţul încăperii descoperit în caseta mai sus
amintită, apare fundaţia unui alt zid. Aceasta apare la
adâncimea de -0,25 m faţă de nivelul actual de călcare. Zidul
este mult mai bine conservat decât cele descoperite anterior,
fiind executat din piatră de râu, legat cu mortar de var şi având
o grosime de 0,65 m. Se păstrează până la adâncimea de -0,85
m şi este orientat pe direcţia E - V. Lângă zid, în partea dinspre
N, au apărut trei stâlpi, executaţi din câte patru cărămizi
suprapuse, legate cu mortar de var şi a căror utilitate nu o
putem stabili deocamdată. Aceştia au între ei o distanţă de 0,9
respectiv 1, 1 m. Cărămizile lor au dimensiuni diferite: 0,28 x
0,20 X 0,07 m; 0,61 X 0,25 X 0,07 m; 0,4 X 0,26 X 0,07 m; 0,36 X
0,24 x 0,04 m; 0,33 x 0,26 x 0,04 m. Inventarul arheologic
descoperit în S. 2 I 2000 constă din fragmente de cărămizi,
olane, ţigle, fragmente de tencuială pictată în roşu închis,
ceramică fragmentară şi piroane din fier.
Cercetările arheologice din anul 2000 din aşezarea civilă
de la Bumbeşti Jiu - "Vârtop" au adus noi precizări privind
dimensiunile edificiului. În stadiul actual nu ne putem încă
pronunţa asupra destinaţiei acestuia. Descoperirea cărămizii cu
inscripţie consemnează unitatea militară care s-a stabilit la
Vârtop, pentru o perioadă de timp, construind castrul şi
aşezarea civilă romană de aici.
Materialul arheologic descoperit în campania din anul
2000 se încadrează din punct de vedere cronologic în prima
jumătate a secolului al II-iea p. Chr.

35. Capidava, corn. Topalu, jud. Constanţa [Capidava]
Cod sit: 63063.01
Colectiv: Radu Florescu - responsabil, Cristian Matei (UCDC
Bucureşti); Zaharia Covaccf, Cătălin Dobrinescu (MINAC); Miron
Costin (ULB Sibiu); Ioan C. Opriş (FIB); Nicolae Georgescu (MA
Mangalia)
În anul 2000 săpăturile arheologice de la Capidava au
continuat, numai în interiorul cetăţii romano-bizantine, sub
conducerea lui Radu Florescu - cele din necropolă au fost
sistate, din cauza materialului şi observaţiilor deosebit de
bogate, care trebuie să fie prelucrate şi publicate, Valeriu
Georgescu fiind ocupat cu aceste operaţii. În cetate, lucrările sau desfăşurat după cum urmează: în sectorul I a lucrat Cristian
Matei (cu studenţii Facultăţii de Istorie a Universităţii Creştine
'Dimitrie Cantemir"), care după ce în anii 1996 - 1999 a epuizat
depunerile şi problematica zonei bazilicii romano-bizantine
(săpată în anii 1968 - 1979 de Alexandru Simion Ştefan şi
rămasă nepublicată), atacând zona de la SV de bazilică; în
sectorul III a continuat săpătura în nivelul romano-bizantin, Ioan
Carol Opriş (cu studenţii Facultăţii de Istorie a Universităţii
Bucureşti) a extins cercetarea nivelului de depuneri respectiv
spre NV în şirul de carouri 72, pătrunzând în sectorul VI unde
va continua în anii următori, în sectorul V a continuat săpăturile
din anii precedenţi Zaharia Covacef (cu studenţii Facultăţii de
Istorie şi Teologie a Universităţii "Ovidius" Constanţa), asistată
de Cătălin Dobrinescu, urmărind nivelul romano-bizantin către
SE, spre Poarta mare a cetăţii şi pătrunzând astfel în sectorul
IV; în sfârşit, Costin Miron (cu studenţii Facultăţii de Istorie a
Universităţii "Lucian Blaga" Sibiu) a reluat săpăturile în sectorul
VII (unde a fost cercetat nivelul mediu bizantin în anii 1957 1958), urmărind de această dată, depunerile romano-bizantine.
Sector basilical, C. 51 / N si C. 52 / N
Colectiv: Cristian Matei (UCDC Bucureşti)
După

trei campanii arheologice (1996 - 1998) în urma
sub basilica de secol VI p. Chr. a fost pus în evidenţă un
edificiu basilical mai vechi, de secol IV - V p. Chr., săpătura
arheologică a progresat în campania 2000 în partea de V a
edificiului basilical de secol VI p. Chr., în carourile 51 I N şi 52 I
N.
În anii '70, în cele două carouri menţionate cercetarea se
oprise pe nivelul corespunzător pavimentului de cărămidă al
basilicii de secol VI, punând în evidenţă trei bordeie feudal
timpurii: primul, pe trei sferturi demantelat, ale cărui resturi se
păstrau în C. 51 I N; al doilea, din care se păstra latura de SE
în C. 52 I N, încăleca zidul basilicii cu latura de E, distrugând o
jumătate din grosimea acestuia şi folosind restul zidului drept
parapet de sprijin; al treilea, păstrat parţial (latura de SE fiind
lipsă), era surprins în C. 51 I N, în C. 52 I N şi în C. 51 I O. Al
treilea bordei era singurul din care se păstrau trei laturi întregi şi
vatra-cuptor.
Bordeiele fără vatră-cuptor se aflau într-o relaţie
secvenţială de contemporaneitate, laturile lor nefiind suprapuse
ori intersectate. Al treilea bordei suprapunea bordeiul care
distrusese jumătate din grosimea zidului basilicii, fiind posterior
ca daţă faţă de acesta.
ln vara anului 2000 resturile de bordeie din C. 51 I N şi C.
52 I N au fost demontate pentru a se continua săpătura în
profunzime, în vederea clarificării tehnicii de construcţie
cărora
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descrierea rezultatelor acestor săpături, după o scurtă
prezentare a problematicii specifice acestui sector.
Pe lângă fazele cronologice ale marelui edificiu care este
"Corpul de Gardă" - un horreum datat în secolele IV - VI p. Chr.
(aflat în caroul b - Ţ 77 - 72), o problemă de primă importanţă
se leagă de momentul amenajării fortificaţiei târzii, în colţul
sudic al cetăţii, acolo unde s-au concentrat săpăturile noastre.
Cercetările din ultimul deceniu realizate în sectorul III al cetăţii
au putut oferi un plus de informaţie privitor la această problemă,
în ciuda unei serii de impedimente obiective: aşezarea de
bordeie de epocă bizantină suprapune şi deranjează ultimele
straturi romano-bizantine din secolele VI - VII p. Chr.; nivelarea
zonei sudice a cetăţii în timpul cercetărilor efectuate de către
Grigore Florescu, atunci când amenaja linia de decauville,
pentru degajarea eficientă a interiorului cetăţii; alunecările de
teren din antichitate, vizibile în sectorul VII, pe fondul pantei
naturale care curge spre Dunăre; în sfârşit, imposibilitatea
valorificării, pentru moment, a relativ puţin numerosului material
numismatic rezultat din sectorul III al cetăţii.
Mai multe ipoteze au fost avansate până acum în această
privinţă: încă de la vremea publicării monografiei Capidavei,
Grigore Florescu considera drept plauzibilă ridicarea sa în
vremea împăratului Anastasius (491 - 518 p. Chr.), având în
vedere şi faptul, potrivit căruia Procopius din Caesarea nu
aminteşte, în Oe aedificiis, Capidava pe lista fortificaţiilor
refăcute de către Iustinian (527 - 565) 1; pe baza analogiilor de
plan cu fortificaţia de la Abusina (Eining), Sandor Soproni
propunea o datare mai timpurie, considerând că acest castru
târziu trebuie să fi fost ridicat cândva la sfârşitul secolului al IVlea2; o datare îndrăzneaţă, dar fără analogii în epocă, realiza şi
Petre Diaconu, atunci când propunea momentul ridicării acestui
ansamblu de zid - bermă - şanţ în secolul al X-lea 3. În afara
zidului de incintă a castrului târziu, perpendicular pe curtina H a
cetăţii, au mai apărut o clădire (C. 1 / 1994, în caroul Ţ - S 74 76), cu latura de 1O m, ce dispunea de compartimentări
interioare şi care trebuie să fi fost folosită până în perioada
imediat anterioară ridicării zidului de incintă amintit. Aceasta,
realizată din piatră şi mortar de bună calitate, a fost deranjată
de amenajarea şanţului castelului târziu şi de un bordei (B. 1 I
1994 în caroul T - Ş 75). Materialul arheologic recoltat poate fi
datat fără probleme în epoca împăraţilor Anastasius şi Iustinian,
fiind greu de operat diferenţieri cronologice mai clare. O serie
întreagă de alte compartimentări mai pot fi observate în caroul
Ţ - Ş 74 - 73, în continuarea porticului "Corpului de Gardă", de
data aceasta zidăria fiind amenajată într-o tehnică inferioară,
din piatră şi pământ. Şi aici se poate observa ruptura
ansamblului, datorată şanţului amintit, adânc de -1,3 m faţă de
actualul nivel de călcare, şi a cărui colmatare cu straturi
succesive romano-bizantine şi medievale a apărut clar în
profilul săpăturii. În campania din 1998 a fost descoperită o
monedă, un hemifollis din vremea lui Anastasius 4, în caroul T
72, acolo unde pare să existe o nouă cameră care să o
continue pe cea din caroul Ţ - T 74 - 73. Este greu de spus
dacă aceasta poate să constituie un element sigur de datare,
întrucât a fost descoperită pe resturile acestui zid, imediat sub
stratul vegetal.
În ceea ce priveşte "Corpul de Gardă" propriu-zis, trebuie
precizat faptul potrivit căruia zidurile primei faze, cu araze de
cărămidă şi paramenţi în opus caementicium, prezintă trăsături
asemănătoare cu zidurile celei mai vechi faze din sectorul V,
datată în secolul IV p. Chr. Fazei a doua ii corespund pilele
adosate curtinei H, fiind contemporană reamenajării ultimei,
cândva în cursul secolului al V-lea p. Chr. În contextul
arheologic al fazei a treia, care înseamnă noi modificări

adoptată

pentru ridicarea basilicii de sec. VI, precum şi a relaţiei
acesteia cu zidul de incintă al cetăţii.
Săpătura a relevat faptul că, pentru construirea zidului de
V al basilicii, s-a procedat la demantelarea unor edificii cu ziduri
late de O, 5 m, legate cu pământ, aflate în zona de lucru a
edificiului basilical. Terenul din jurul temeliei zidului basilicii a
fost curăţat de resturi ceramice şi de alte resturi ce vor fi existat
în zonă ca urmare a locuirii acesteia, până la o adâncime de 0,6 I -0,7 m sub nivelul la care avea să fie montat în interiorul
edificiului pavimentul de cărămizi. Despre tehnica de
construcţie a zidului basilicii se poate constata că acesta a fost
realizat prin ridicarea temeliilor într-un şanţ care depăşea cu
circa 30 de cm, atât la interior cât şi la exterior, lăţimea
construcţiei.

Din construcţiile care existau înainte de realizarea
edificiului basilical de sec. VI au rămas numai temeliile de lut
ale unei locuinţe cu două faze de existenţă, atât cât se poate
judeca din suprapunerea, doar cu o mică abatere, a două
temelii de lut galben, pe care erau fixate ziduri legate cu
pământ. La interior, podeaua din lut galben era bine bătută.
Dimensiunea parţial păstrată a construcţiei (partea care nu a
fost tăiată de zidul basilicii) este de 5,3 m x 3,7 m x 3,9 m. Zidul
de V al construcţiei, demantelată în vederea ridicării basilicii, se
păstra la
-0,3 m sub nivelul de călcare al pavimentului de cărămizi al
edificiului sacru, semn că până acolo solul fusese nivelat în
dreptul intrării în basilică. Pe creasta acestui zid se afta bine
fixată o bază de coloană din calcar (de la un pilon ce susţinea
un pridvor la intrarea în basilică ?).
După puţinele materiale ceramice descoperite în zona
locuinţei demantelată, se poate aprecia că aceasta a fost în
funcţiune în secolul IV şi în secolul V (până spre sfârşitul
acestuia). Sub temeliile locuinţei s-a profilat o altă construcţie,
de mai mici dimensiuni, cu podea de lut galben, având aceeaşi
orientare ca şi aceea prezentată anterior. Materialele ceramice
fragmentare descoperite sub podeaua de lut conduc la
concluzia că respectiva construcţie, după toate probabilităţile o
modestă locuinţă, a fost contemporană cu basilica mică de sec.
IV.
Degajarea colţului basilicii a demonstrat faptul că aceasta
aproape "muşcă" din zidul cetăţii cu un colţ, ceea ce făcea
imposibilă existenţa unui drum de strajă adosat zidului de
incintă pe toată lungimea basilicii. Dificil era accesul şi la turnul
în formă de potcoavă din colţul de N al cetăţii, spaţiul dintre
absida basilicii şi zidul de incintă din partea de NE fiind foarte
îngust.
Aceste observaţii, coroborate cu faptul că prin masivitate
şi înălţime basilica de sec. VI domina, dar mai ales bloca,
accesul spre un colţ de cetate, ridică un important semn de
întrebare asupra utilizării zidului de incintă şi al turnului de colţ
din zona basilicii în perioada de timp când aceasta a funcţionat.
Cel mai probabil, la data când basilica fusese ridicată, zidul din
zona acesteia fie era foarte înalt - permiţând o circulaţie pe un
drum de strajă ridicat deasupra acoperişului edificiului basilical fie era total nefuncţional în acest sector, singura zonă fortificată
fiind aceea a castelului târziu.
Sectoarele III si VI
Colectiv: Ioan I. C.

Opriş

(FIB)

Cercetările arheologice practicate în sectorul III din
sectorul sudic al cetăţii de la Capidava (campania 2000) s-au
concentrat în carourile T, Ţ şi V. Vom proceda, pe rând, la
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planimetrice (nava centrală este transformată în curte interioară
şi este amenajat canalul longitudinal în interiorul său,
dimpreună cu compartimentările din portic şi navele laterale),
au fost descoperite monede datând din a doua jumătate a
secolului al Vl-lea (Iustin li şi Sofia). În portic a mai fost
descoperită o piesă deosebit de rară, la rândul său un element
important de datare, respectiv un etalon monetar din sticlă
(exagium) din vremea împăratului Iustinian, databil în intervalul
545-565 p. Chr. Acesta era utilizat pentru cântărirea de solidi
uşori, destinaţi subsidiilor spre barbaricum şi documentează
faptul potrivit căruia camerele porticului nu mai sunt utilizate în
ultima fază de existenţă a clădirii.
Dărâmarea, prin forfecare, a zidurilor de piatră cu pământ,
precum şi dărâmarea la orizontală a arazei la zidurile
perimetrale, pare a indica ca agent al distrugerii un seism,
poate chiar cel atestat de sursele literare în anul 608 p. Chr. Cu
un seism, oricum, coincide şi alunecarea de teren, care a ras
nivelurile romane târzii şi romano-bizantine din sectorul VII,
unde bordeiele s-au aşezat peste suprafaţa de lunecare. Dacă
ţinem seama că aceleaşi bordeie medievale timpurii suprapun
umplutura din şantul de apărare al castelului mic romanobizantin, pare foarte plauzibilă amplasarea cronologică a
acestuia din urmă imediat după atacul kutrigur din anul 559, în
ultimii ani ai domniei lui Iustinian, ori poate într-un moment
ulterior, neclarificat, situat între evenimentele istorice evocate şi
începutul secolului VII p. Chr.
Campania 2ooos
Caroul T 72. Săpăturile efectuate în acest carou au avut
ca scop identificarea şi degajarea compartimentărilor existente
la NE şi NV de porticul "Corpului de Gardă", continuând
investigaţiile campaniei precedente (1998) din caroul T - Ş 72.
Atunci apărea zidul a ceea ce consideram drept o nouă
încăpere, situată în continuarea celei din caroul Ţ - T 74 - 73,
asociat cu descoperirea unei monede, un hemifollis din vremea
împăratului Anastasius (emisiune datată 512 - 517 I 518 p.
Chr). În această campanie a apărut un nou zid, aproximativ
paralel cu limita caroului T 71, realizat din piatră legată cu
pământ şi care a putut fi surprins pe o lungime de 3,82 m
(dintre care 0,5 m în caroul Ş 72, unde este retezat de
amenajarea şanţului castelului târziu). El pare să aibă o aliniere
destul de clară cu un altul, descris mai jos, şi care a apărut tot
în cursul ultimei campanii, în caroul V 72. În colţul de NV al
caroului a apărut, imediat sub humus, un pavaj de cărămidă
legată cu mortar gros de 0,05 m, tasat de dărâmătura de piatră.
El este alcătuit din două rânduri de cărămizi (plus un altul
incomplet) şi măsoară 1,82 m I 0,85 m. Dat fiind faptul că în
imediata sa apropiere poate fi observată reluarea zidului din
piatră cu mortar al castelului târziu, ceea ce s-a mai păstrat din
acest pavaj ar putea fi pus în legătură cu existenţa unui acces,
eventual chiar a unei porţi pentru spaţiul apărat în ultimele faze
de existen!ă ale fortificaţiei romano-bizantine. Zidul de la limita
caroului Ţ - T 72 al camerei din caroul Ţ - T 73 - 74, dezvelit în
campaniile anterioare, era, la rândul său, continuat de un altul
paralel în careul descris aici, lăţimea spaţiului rezultat (un
vestibul) fiind de cca. 1,6 m. Parţial sub ultimul şi cu aceeaşi
orientare, apare zidul unei faze mai vechi, care avansa cu 0,25
m spre caroul T 73. Accesul în vestibul spre camera din caroul
Ţ - T 74 - 73 era perpendicular pe uşa deja identificată în caroul
T 73 (în anul 1994), în campania 2000 fiind descoperite pietre
din cele trei trepte ale uşii principale, la o adâncime de -0,8 I 0,6 m fa!ă de nivelul actual de călcare. Spaţiul interior al
vestibulului conţinea o dărâmătură groasă de cărămizi din
chirpic sfărâmate şi multe fragmente din tegulele acoperişului,
cele mai numeroase ţigle apărând însă la exterior, înspre zona

centrală

a careului. Tot în acest spaţiu au fost descoperite cele
amfore întregi, menţionate mai jos, împreună cu un opaiţ
circular, lucrat cu ajutorul ro!ii rapide. În col!ul sudic al careului,
la o adâncime de -0,90m, au apărut şi două monede romanobizantine din bronz6, sudate, pe una dintre acestea mai
putându-se încă observa urmele materialului textil ale pungii în
care erau depozitate. Ambele sunt folleis din vremea
împăratului Iustinian, a căror datare corespunde anilor 542 543, respectiv 543 - 544 p. Chr.
Restul materialului din acest carou este doar într-o mică
măsură alcătuit din ceramică medieval timpurie, respectiv
funduri şi buze de oale-borcan, acestea fiind identificate mai
ales înspre caroul Ş 72. Ceramica romano-bizantină este însă
abundentă, iar amforele de tip LR 1 şi LR 2 predomină. Au mai
fost descoperite şi alte fragmente de amfore din tipurile LR 4 şi
spatheion. De asemenea, apar fragmente ceramice din
categoriile veselei de bucătărie şi pentru băut (din care ilustrăm
o ceaşcă cu profil este integral păstrat, dar nu şi pentru servitul
mesei (exceptând, desigur, două fragmente ale unui aceluiaşi
platou ARS Ware, forma Hayes 104, pe care pot fi văzute două
orificii, realizate în vederea atârnării. În afară de ceramică, au
mai fost selectate fragmente de pahare din sticlă, piese din
metal corodat (cuie şi scoabe), oase, respectiv cărbune rezultat
din suprastructura de lemn a ansamblului arhitectural prezentat
mai sus. Între piesele ceramice, se remarcă un fragment de
capac de chiup cu inscripţie cursivă în limba greacă,
fragmentele amintite ale buzei de platou african forma ARS
Ware Hayes 104, un opaiţ piriform de tip "danubian", un altul
circular lucrat la roată şi două amfore în bună stare de
conservare, ambele de provenienţă pontică (cea dintâi, căreia îi
lipsesc ansele şi gura, de tip ZeE 99 Sazanov 11 I Opaiţ E XI,
în timp ce a doua aparţine tipului Kuzmanov XIII).
Caroul Ţ 72. Acest careu a fost deschis înspre NE, pe
toată lungimea sa (5 m), pe o lăţime de 1 m şi o adâncime de 0,8 I -1,2 m, acolo unde mai puteau fi încă observate resturile
zidului din piatră şi mortar ale castrului târziu. Scopul acestei
investigaţii era acela de a oferi noi detalii asupra substructurii
zidului respectiv. Lăţimea acestuia, atât cât a putut fi ea
constatată, este de cca. 0,8 - 0,9 m, iar fundaţia sa este una
foarte puţin adâncă, realizată în grabă, şi se aşează la -0, 15 I 0,2 cm de actualul nivel de călcare din cetate, pe o dărâmătură
de chirpic sfărâmat şi o aglomerare informă de pietre. Pe fundul
săpăturii din acest an puteau fi observate (înspre caroul Ţ 71 ),
o serie întreagă de pietre de mari dimensiuni, aproximativ
paralele cu limita careului, reprezentând, probabil, elementele
unui zid demantelat, aparţinând unei faze anterioare.
Materialul rezultat în această campanie constă în foarte
puţină ceramică medievală timpurie (dovadă că nivelul de
locuire respectiv nu afectează această porţiune de o manieră
semnificativă), relativ numeroase fragmente de ceramică
romano-bizantină, între care predomină cele de amforă, deşi au
mai apărut şi câteva buze de oale de bucătărie, alături de
opaiţe în diverse stări de conservare, urcioare sau fragmente
de pahare din sticlă. De remarcat faptul că pe fundul săpăturii
din acest an, înspre caroul U 72, a fost descoperit un opaiţ
comun din tipul danubian, împreună cu un altul din acelaşi tip,
dar aflat în stare fragmentară (doar un fragment din disc).
Caroul V 72. La limita cu caroul V 71 (la O, 15 - 0,2 m de
martor) apare un zid realizat din piatră şi pământ, aproximativ
pe acelaşi aliniament cu cel din caroul T 72. Traiectul său poate
fi observat pe teren continuând şi în caroul U 71, unde se ridică
la nivelul solului actual. El este mărginit de un pavaj pe toată
lungimea sa, care a apărut în săpătură la o adâncime de -0,45 I
-0,55 m de nivelul actual de călcare din cetate, diferenţa
două

54

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000
Datat a. 512 - 517 I 8 (identificate de Adrian Popescu,
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti).
5 Releveul de arhitectură pentru obiectivele rezultate în cursul
campaniei de săpături arheologice din anul 2000 a fost realizat
de către arh. Cătălin Georgescu, MNIR, Bucureşti,
documentaţiei de specialitate alăturându-i-se, pe lângă
desenele (Mona Petre, Universitatea de Artă, Bucureşti) şi
fotografiile digitale ale celor mai reprezentative artefacte şi un
număr de 3 grundriss-uri, pentru fiecare careu în parte.
6 Identificate de Viorel Petac, Cabinetul Numismatic al
Academiei Române.
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datorându-se faptului că panta sa urmează pe cea
înspre Dunăre. Lăţimea cu care avansează pavajul
înspre interiorul careului variază între 0,4 - 1,25 m, fiind mai
pronunţată la limita cu caroul W 72, acolo unde începe să
coboare şi se rupe brusc. Pe toată porţiunea unde a putut fi
delimitat materialul ceramic descoperit este de epocă romanobizantină. Un alt element de interes este reprezentat şi de
descoperirea în centrul aceluiaşi careu a podelei unui bordei
medieval timpuriu, pe o lungime de 2,4 m şi o lăţime de 1,83 m.
Pentru acesta din urmă nu se păstrează zidurile perimetrale, pe
care în contextul actual le-am putut doar aproxima la cca. 2,45 2,25 m. În continuarea podelei, pe latura dinspre porticul
"Corpului de Gardă", pare să se contureze vatra aceluiaşi
bordei, a cărei structură este alcătuită din pietre de mari
dimensiuni (0,85 x 1, 12 m). Materialul romano-bizantin,
respectiv medieval timpuriu descoperit în această campanie
este relativ delimitat ca arie de cele două obiective enumerate,
pavajul şi bordeiul din acest careu. Ceramica constă în
numeroase funduri şi fragmente din porţiunea superioară a unor
oale-borcan medievale, dar mai ales în piese de epocă romanobizantină. Predomină amforele LR 1 şi LR 2, dar mai apar şi
fragmente de amfore LA 4, spatheion sau pontice, alături de
altele cilindrice de mari dimensiuni, din tipuri anterioare
cronologic secolului VI p. Chr. Vesela pentru servitul mesei este
reprezentată prin multe fragmente de buză, din tipurile LRC
Ware 3, 8, 10 şi ARS Ware 87 şi 104, specifice pentru a doua
jumătate a secolului V p. Chr. şi întreg secolul următor. Un
singur fragment, din fundul unui castron, nu a putut fi identificat
tipologic. Au fost recoltate şi fragmente ceramice din categoriile
veselei de bucătărie şi pentru băut (pentru ultima, avem în
vedere fragmente dintr-o cană cu gură trilobată, ce urmează fi
supusă restaurării). În afară de ceramică, au mai fost selectate
fragmente de pahare din sticlă şi piese din metal corodat (cuie
şi scoabe). Un opaiţ relativ bine păstrat, din tipul dunărean, cu
toarta zoomorfă (cap de berbec) a fost descoperit la -0,8 m, pe
pavaj, înspre limita cu caroul W 72; un capac de chiup,
fragmentar, decorat cu imaginea stilizată a unui peşte, a fost
descoperit pe pavajul mai sus amintit; în sfârşit, pe latura
dinspre caroul U 72, la -0,3 m, a apărut şi un nou follis din
bronz, datat tot în timpul domniei lui Iustinian, anume între
pietrele dintr-o dărâmătură ce urmează a fi complet evacuată în
campania viitoare.
Dat fiind faptul că cercetările vor continua a se desfăşura
aici şi în campania următoare, desenele profilelor rezultate din
săpăturile careurilor V, Ţ şi T 72 vor fi realizate ulterior, pe
măsura adâncirii pe toată suprafaţa cercetată în campania din
anul 2000.
menţionată

naturală,

Sectorul de E (V si IV)
Colectiv: Zaharia Covacef,
Constanţa, MINAC)

Cătălin

Dobrinescu (Universitatea 'Ovidius'

În colţul de E al cetăţii Capidava au fost trasate sectoarele
V şi N. Cercetarea sectorului V pentru nivelurile medieval
timpurii a fost realizată, în cea mai mare parte, până în anul
1958, iar rezultatele acesteia au fost cuprinse în monografia
Capidava, voi. I; tot aici sunt cuprinse şi câteva locuinţe
aparţi~ând aceleiaşi perioade descoperite în sectorul IV.
ln anul 1975 am preluat cercetarea în acest sector prin
demontarea bordeielor, înlăturarea dărâmăturilor şi a
umpluturilor până la nivelul romano-bizantin. Desfăşurată întrun ritm lent (cu campanii scurte şi, uneori, la doi ani) din lipsă
de fonduri, cercetarea a fost impulsionată în ultimii zece ani,
mai ales datorită integrării Capidavei între şantierele-şcoală, cu
campanii anuale de şase săptămâni. Rezultatele sunt evidente
atât prin monumentele din teren, cât şi prin materialele mobile.
În ceea ce priveşte starea de conservare a monumentelor
descoperite, deosebit de importante pentru înţelegerea
dezvoltării Dobrogei în secolele IV - VI, trebuie să subliniem că
zidurile ridicate în secolul IV se conservă mai bine decât cele
mai târzii; se impun, pentru protejarea complexelor, câteva
măsuri de conservare primară. Adăugăm faptul că nu doar
intemperiile contribuie la distrugerea monumentelor, cât mai
ales oamenii. La începutul campaniei anului 2000 am constatat
urme ale trecerii "căutătorilor de comori" care, pentru a fi siguri
că vor descoperi ceva, şi-au mutat detectoarele din câmp în
cetate. Aceştia făcuseră mai multe gropi în construcţia C. 10,
distruseseră profilul martorului dintre carourile M 73 şi N. 73,
capătul martorului dintre carourile O 74 şi O 73, de asemenea
făcuseră o groapă dreptunghiulară (L = 1,6 m, I = 1, 1 m, ad. = 0,75 m) în interiorul construcţiei C. 6, lângă zidul de NE al
acesteia, în dreptul arcului de descărcare de sub pavaj.
Obiectivele cercetării.
În campania din anul 2000 am urmărit:
- demontarea resturilor medievale din caroul Q. 74, care
suprapuneau un zid romano-bizantin;
· cercetarea în suprafaţă şi adâncirea în construcţiile C. 9,
C. 10, C. 6 şi C. 8;
· înlăturarea dărâmăturilor romano-bizantine din carourile
o 77 - 76:
· demontarea martorului dintre carourile M. 73 şi N. 73.
Rezultatele cercetărilor. În caroul Q 74 se descoperise în
campania din anul 1998 un bordei medieval timpuriu (B. 2 / 98),
din care se păstra - destul de rău -, zidul dinspre NV, o
amenajare circulară cu pietre, interpretată a fi un uscător pentru
cereale şi un fragment din vatră. Demontarea acestor resturi
(care, între timp, s-au distrus şi mai mult) a permis dezvelirea
unui zid romano-bizantin, din cărămidă şi piatră legat cu mortar

1

Gr. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu, Capidava. Monografie
I, 1958, p. 69 - 72; R. Florescu, Date noi cu privire
la cronologia Capidavei romane tîrzii, Pontica, VIII, 1975, p. 366
- 372.
2 S. Soproni, Nachvalentinianische Festungen am Donaulimes,
Studien zu den Militărgrenzen Roms, 111, 13. lnternationaler
LimeskongreB, Aalen, 1983, Vortrăge = Forschungen und
Berichte zur Vor- und Frlihgeschichte in Baden-Wlirttemberg,
Band 20, Kommissionsverlag Konrad Theiss Verlag, Stuttgart,
1986, p. 409 - 415, în sp. p. 41 O; pentru Abusina, M.
Mackensen, Die lnnenbauung und der Nordvorbau des
spătrămischen Kastells Abusina/Eining, Germania, 72/2, 1994,
p. 479. 513.
3 R. Florescu, op.cit., p. 366 şi n. 4.
arheologică,
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roz, pe direcţia N - S. În stadiul actual al cercetării nu putem
atribui acest fragment de zid nici uneia dintre construcţiile
descoperite până acum.
Construcţia C. 9 a fost degajată doar în partea de NE,
partea sa de SV se aftă în carourile P 74 şi P 75; în ambele
carouri au fost descoperite capetele zidurilor de NV şi,
respectiv, de SE. Şi dacă zidul de NV (din caroul P 74) este
bine conservat, zidul de SE (din caroul P 75) este distrus de
dărâmăturile provocate de un incendiu. Aici, în mortarul zidului,
am descoperit o monedă din bronz de la Constantin cel Mare,
tip PROVIDENTIAE CAESS, atelier Heraclea, a. 324 - 330. În
aceeaşi parte a construcţiei C. 9 au mai fost descoperite două
monede: una de la Diocletian PF.AVG., tip CONCORDIA
MILITVM, atelier KE Cyzic, înainte de reforma monetară din
298 p. Chr.; cea de a doua de la Justin li, 1/2 follis,
Constantinopol, a. 566 I 567. Din caroul P 74, tot în C. 9,
provine o monedă de la Mauriciu Tiberiu, Thessalonica, a. 588 589.
Materialele arheologice recuperate din C. 9 au fost
afectate de incendiu, astfel că am găsit fragmentele de vase de
sticlă deformate. În afara unui opaiţ întreg şi a unei plăci de
broască (din fier), restul materialului este fragmentar: ceramică,
sticlă. Între cărămizi, chirpici arşi şi resturi de bârne au apărut
foarte multe cuie şi piroane din fier. În construcţia C. 10 am fost
nevoiţi să ne adâncim, în primul rând datorită gropilor făcute de
"căutătorii de comori". Săpătura se face pe un nivel de incendiu,
cu foarte mulţi cărbuni. Fragmentele ceramice sunt afectate de
foc, la fel fragmentele de sticlă, între care găsim şi un pahar.
Tot de aici se recuperează multe cuie şi piroane din fier şi un
"butuc" fragmentar din fier, probabil de la o roată. Menţionăm că
aici au fost găsite în campaniile anterioare şi alte elemente din
fier de la care.
În construcţia C. 6, îndreptând marginile gropii făcută de
"căutătorii de comori" am constatat că stratul de incendiu este
foarte gros. Pe toată suprafaţa încăperii sunt numeroase ţigle şi
cărămizi, unele căzute aproape vertical. Pe toată suprafaţa neam adâncit cu circa 20 cm, intrând puţin mai profund în dreptul
intrării de pe latura de SE, în locul de unde am fost nevoiţi să
scoatem un coş din calcar de zdrobit, probabil, struguri.
Descoperirile din această încăpere sunt foarte bogate, cu
multe materiale întregi şi întregibile. Între acestea remarcăm: un
urcior miniatural, o amforetă, un castron, o oală cu două toarte,
amfore cu striuri, un urcior trilobat; o amforetă fragmentară cu
inscripţie şi cruce făcute pe gât cu vopsea roşie. S-au recuperat
fragmente de tencuială alb cu roşu, fragmente de geamuri,
multe cuie şi piroane din fier, fragmente de vase de sticlă. Tot
de aici provine o monedă de la Constantius li I Constans, tip
VOT I XX I MVL TI XXX, a. 341 - 346.
În construcţia C. 8 ne aftăm încă pe un nivel de umplutură
şi dărâmături; datorită chiupului descoperit aici, pe care îl
păstrăm in situ bine acoperit pentru a nu fi distrus, nu ne putem
adânci prea mult în timpul unei campanii. Descoperirile sunt
toate fragmentare: ceramică, sticlă etc. În această campanie sau găsit aici: un inel fragmentar din bronz, o mărgică, un
fragment mic de terra sigillatta, două lame de cuţit din fier, un
cosor fragmentar, de asemenea din fier, precum şi cuie şi
ceramică romano-bizantină. Cele patru monede descoperite în
C. 8 sunt foarte prost păstrate şi, din această cauză, ilizibile. Au
fost datate trei, astfel: jumătatea secolului IV; secolul V şi,
probabil, a doua jumătate a secolului V.
În carourile O 77 - O 76 începem înlăturarea
dărâmăturilor romano-bizantine formate din pietre, cărămizi,
chirpici (unii păstraţi întregi), olane, toate amestecate cu
materiale arheologice diverse.

Cele două carouri se aftă în continuarea constructiei C. 1,
spre SV. Înlăturarea dărâmăturilor a condus la descoperirea
unei amenajări făcută în faţa intrării acestei construcţii,
constând din doi stâlpi circulari (coloane) din piatră, ridicaţi la 2
m de C. 1, având între ei distanta de 2,6 m; rolul lor ii vom
putea defini după extinderea săpăiurii. Între cei doi stâlpi a fost
ridicat la un moment dat, probabil în secolul V, un zid de piatră
legată cu pământ.
Materialul arheologic descoperit este foarte variat şi
numeros: fragmente ceramice romano-bizantine, diverse
fragmente de sticlă (pahare şi geam); cuie şi piroane; elemente
de încuietori din fier; monede. Remarcăm intre materialele
ceramice: o căniţă, două amfore cu striuri, un chiup înalt de
circa 1 m, un opaiţ căruia îi lipseşte ciocul, două castroane mici
şi unul mare care are în interior un decor geometric realizat cu
vopsea roşie, o strecurătoare fragmentară, fragmente de
ceramică stampată. Dintre materialele din fier remarcăm: o
splintă, trei balamale, un butuc, o bară ş. a. Dintre cele trei
monede, una este de la Constans, tip VOT I XX I MVL T I XXX,
a. 341 - 346; celelalte două sunt ilizibile, una fiind chiar
exfoliată.

Pentru a evita accidentele de orice fel am fost nevoiţi să
martorul dintre carourile M 73 şi N 72, care fusese
scobit de "căutătorii de comori"; demontarea acestuia a urmărit
înlăturarea nivelurilor medieval timpurii acestea fiind cele mai
afectate. Se recuperează foarte multe fragmente ceramice, tip
Dridu - oale şi căni -, două capace, fragmente de ceramică
smălţuită şi fragmente de ceramică pictată cu vopsea neagră;
de asemenea, s-au găsit şase împungătoare din os, o fusaiolă,
un ac d~ păr din os, fragmentar şi greutăţi pentru plase de
pescuit. ln martorul dintre carourile O 73 - O 74 apar foarte
multe fragmente ceramice romano-bizantine, diverse, care nu
se pot întregi. Tot aici găsim o monedă de tip FEL TEMP
REPARAT/O, a. 346- 350.
Materialul arheologic a fost adus la muzeul din Constanţa
pentru a fi prelucrat, întâi în laboratorul de restaurare, apoi din
punct de vedere ştiinţific: clasare, fişare, desenare, datare.
Obiectivele cercetării viitoare. Ne propunem ca până în
campania din 2007 să epuizăm stratul medieval timpuriu şi
dărâmăturile din zona de E a cetăţii, până la via principalis,
astfel încât să avem imaginea întregului complex de construcţii
databil în secolele IV - VI. Strategia viitoare va fi sugerată de
rezultatele acestor săpături.
demontăm,
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mai

Sectorul de SV al castrului
Colectiv: Miron Costin (ULB Sibiu),
Blaga" Sibiu

studenţi
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Universităţii

Caraşova,
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a dealului. Diferenta de nivel între cetate

şi

râul

înconjurată de prăpastie. În faţa sa (pe latura de NNV) au fost

'Lucian

săpate

piatră două şanţuri de apărare. Zidurile de incintă
forma stâncii pe care au fost construite.
Prima menţiune documentară privind existenţa cetăţii este
din 1323, când aceasta şi cea de la Vîrşeţ aveau un castelan
comun, magistrul Nicolae. În momentul apariţiei în documente,
ea apa~inea regelui de atunci al Ungariei, Carol I Robert de
Anjou. În anul 1335, la conducerea ei se afla magistrul Thouka,
reprezentant al arhiepiscopului de Kalocsa. Din 1358 a fost din
nou în posesiunea regalităţii. Printre alţi castelani de Caraşova,
cea mai marcantă personalitate a fost cea a lui Filipo Scolari,
care în anii 1405 şi 1406 a semnat două documente în această
calitate. Cetatea a fost cucerită de către turci în anul 1520.
Cercetările au început în vara anului 1998, la iniţiativa MNIR, ca
urmare a constatărilor făcute în urma perieghezelor din 1997.
Atunci, s-a constatat că o mare parte din interiorul cetăţii a fost
perforat de către căutătorii de comori, iar o parte a zidurilor au
început să cadă în prăpastie. Printre cauzele naturale ale
degradării ei sunt sfărâmarea stâncii pe care au fost construite
zidurile şi mica pădure care o acoperă. Au fost trasate patru
secţiuni şi o casetă în partea de NE şi NV a cetăţii. Faţă de
articqlele apărute până în prezent, cercetarea a adus noi date,
care schimbă total interpretările asupra ei, din punct de vedere
arhitectonic şi cronologic.
În primul rând, orientarea ei a fost dată greşit (N - S), în
realitate fiind NV - SE. În faţa ei sunt două şanţuri de apărare şi
nu unul cum s-a susţinut până în prezent. Ceea ce s-a
considerat până acum a fi o intrare în cetate (pe aşa-zisa latură
de N), este doar o spărtură în incintă. Apoi, acolo nu există un
turn de colţ, în spatele incintei fiind o simplă cameră.
În S. 1 / 1998 (amplasată în interiorul incintei, pe latura de
NE), au fost surprinse resturile unei incinte mai vechi,
necunoscute până în acel an. Pe latura de SE, ei i-a fost
adosată o nouă incintă, cea vizibilă până în acest moment. În
aceeaşi secţiune au mai fost descoperit un depozit de pietre
pentru aruncat şi bile de praştie. Ceea ce s-a considerat a fi
resturi ai unor pereţi despă~itori între aşa-zisele camere, nu
sunt altceva decât fragmente ale primului zid de incintă. De aici •
apăruse ideea că în cetate sunt camere de plan neregulat. în
jurul unei curţi interioare.
Prin trasarea S. 3 I 1998 şi S. 4 I 1998 s-a observat că
incinta veche, începând din colţul nordic al cetăţii, are un alt
traseu decât pe marginea şanţului de apărare, pe unde a fost
incinta din faza a doua. Astfel, ea se îndreaptă spre sud, până
în punctul în care se formează o terasă în panta dealului, apoi a
fost orientată spre ESE.
În interiorul cetăţii, în partea cea mai înaltă a dealului, de
o parte şi de alta a ei, a fost ridicat un zid interior cu grosimea
de 4 m, probabil şi cu scopul de a masca vârful stâncii.
Lungimea sa maximă este de 9,5 m. Un zid similar este şi la o
distanţă de 3 m, spre E. Materialul arheologic este extrem de
sărac şi constă în special din ceramică databilă în secolele XIII
- XV. În urma campaniei din 1998, în afara noutăţilor pe care leam menţionat se adaugă faptul că am constatat că ridicările
topografice avute la dispoziţie sunt nerealiste, cu excepţia
incintei din faza a doua şi pa~ial cea din faza a treia.
Fată de situatia de acum doi ani; în 2000 am constatat noi
degradă~i a ziduril,or de incintă din faza a doua şi a treia.
Obiectivele cercetării au fost legate de cercetarea traseului
primei incinte şi a celei din faza a treia. Au fost trasate în acest
scop zece secţiuni.
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În campania din anul 2000 au fost reluate săpăturile în
sectorul VII - colţul de SV al cetăţii Capidava. În această zonă
ceicetările anterioare s-au oprit la nivelul de locuire feudal
timpurie, sec. X - XII, constituit dintr-un complex de bordeie
dispuse în terase joase.
Reînceperea săpăturilor în sectorul VII urmăreşte
stabilirea modului în care castrul se termina spre Dunăre, dat
fiind faptul că aici relieful coboară spre fluviu, iar unele
construcţii târzii sunt întrerupte brusc aproape de buza pantei.
în prima fază au fost stabilite cinci puncte de lucru în care
s-a procedat la curăţarea bordeielor 1O, 1, 2, 3 şi 18 pentru
localizarea lor în plan, în vederea demontării. După debutul
demontării lucrările au avansat anevoios din cauza nivelelor
diferite la care au fost amplasate bordeiele 1, 10, şi 18, şi din
pricină că în podeau acestora am găsit resturi din bordeie mai
vechi.
Inventarul arheologic dat la iveală indică nivele de iocuire
diferite; tipologia ceramicii arată că zona săpată a fost locuită în
sec. XI - XII (mic vas borcan), un fragment de brăţară de sticlă
tricoloră în torsadă, fragmente cu decor meandric şi striuri de
diferite mărimi, pastă grosieră cenuşie şi gălbuie). Ceramica
uzuală bizantină găsită în podeaua bordeielor indică sec. VI VII (stratul în care au fost săpate fundaţiile locuinţelor). Printre
fragmentele ceramice bizantine se numără şi o parte dintr-un
opaiţ de tip egiptean.
Lucrul a devenit greoi după demontarea zidurilor
bordeielor 1 şi 1Oşi săparea martorilor dintre bordeiele 1 şi 1O
şi 1 şi 2. În dreapta bordeiului cu numărul 10 sub un strat de
moloz a apărut o grămadă de pietre, probabil o dărâmătură
care complică situaţia pentru că este situată cu 70 cm. mai sus
decât podeaua bordeiului cu numărul 10. Tot aici, lipit de zidul
bizantin de sec. VI, a ieşit la iveală un zid lung de 1,5 m. din
piatră de calcar legată cu pământ pe un traseu curb care
înconjoară dărâmătura pomenită mai sus. Zidul este de altă
factură decât cea a bordeielor.
Atât în campania 1999 cât şi în 2000 s-au efectuat
conservări şi consolidări ale ruinelor. În campania 1999 s-au
conservat prin rostuiri curtinele A şi B, iar în 2000 curtinele C şi
D. În perspectivă urmează să se continue cu plombarea şi
rostuirea curtinelor, să se plombeze şi consolideze şapa de
beton care accperă zidul de incintă şi să se abordeze
consolidarea instalaţiei portuare de pe malul Dunării. Va intra,
de asemenea, în proiectare restaurarea termelor. Proiectarea şi
execuţia lucrărilor de conservare se face, sub conducerea arh.
Dana Sarvaş.
Planşa 11

36.

înaltă

Caraş este de aproximativ 200 m. Pe trei laturi (NE, S, SV) este

Severin

Punct: Grad
Cod sit: 51813.01
Colectiv: Dumitru Ţeicu (MBM Reşiţa); Silviu Ion O\a (MNIR); Liana
Loredana Oţa (IAB)

Situl arheologic (fortificaţie medievală din piatră) este
situat în teritoriul comunei Caraşova, pe dealul Grad, în dreptul
kilometrului 1O, la stânga DN 58 Reşiţa - Anina. Cetatea a fost
construită deasupra Cheilor Caraşului şi ocupă porţiunea cea
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Sectiunea 1 (1 x 4.5 ml: orientată NE - SV. Amplasată
între primul corp de clădiri interioare la SV de ele şi zona unde
bănuiam că trebuie să fi fost incinta de SV a vechi! cetăţi (deci
faza întâi de construcţie). La o distanţă de 2,3 m de clădirile
interioare a fost identificat zidul de incintă cu o grosime de 1, 1 1,2 m. Acesta a fost construit din piatra de calcar legată cu
µământ şi slabe urme de var. Nu s-a identificat faţada (dace ea
a existat) nici la interior nici la exterior. Între clădirea interioară
şi incintă, terenul în pantă, a fost amenajat prin nivelare cu
piatră şi pământ, formându-se un pavaj rudimentar.
Înălţimea păstrată a zidului de incintă este de 0,55 m,
măsurat de la pavaj. ln regiunea S. 1 / 2000, clădirea interioară
are în elevaţie 2,5 m. La bază, grosimea zidului este de 4 m.
Faţada sa, în S. 1, în momentul actual, este realizată din piatră
de calcar sumar cioplită, legată cu pământ. Credem că este
vorba de o refacere, deoarece interiorul zidului este din i)iatră
legată cu mortar de bună calitate. Materialul arheologic
recuperat este extrem de sărac şi constă în resturi osteologice
şi câteva fragmente ceramice (sec. XIV - XV).
Sectiunea 2 (4 x 2.5 ml: orientată NV - SE. Amplasată
lângă S. 1 I 2000, la NV de ea. Spre SV s-a surprins acelaşi
pavaj şi zid de incintă. La 0,5 m de S. 1 I 2000 s-a observat un
zid dispus uşor oblic pe incintă, cu următoarele dimensiuni: I =
0,8 m; L = 1,6 m; h =0,5 m de la pavaj. Între capătul lui şi
clădirea interioară, este un spaţiu liber de 0,75 m. A fost
construit foarte sumar din piatră de calcar, dispusă haotic până
la o înălţime de 0,4 m şi legată cu pământ şi puţin var. Între 0,4
m şi 0,5 m sunt pietre de calcar aranjate relativ regulat.
Din zidul clădirii interioare, la o distanţă de 3,8 m. de S. 1
I 2000, există un zid care se ţese cu acesta formând un unghi
de 120°; este perpendicular pe incintă. A fost construit din
piatră de calcar sumar cioplită şi legată cu mortar de bună
calitate. Înălţimea sa, măsurată de la pavaj, este de 1 m. În
această regiune, pe pavaj. s-au surprins şi urme de mortar de
la construcţia zidului oblic şi a celui interior.
În incintă, la o distanţă de 1,75 m. de S. 1 I 2000 se
observă o spărtură cu lungimea de 0,75 - 0,8 m.
Sectiunea 3 I 2000 (1 x 3 ml: orientată V - E. cu o mică
deviatie. Prin trasarea ei am urmărit surprinderea unui alt corp
de clădiri interioare (al doilea) şi o altă porţiune din vechea
incintă. S-a surprins însă, un fragment dintr-un zid rămas
neînregistrat până în acel moment. Acesta a fost construit din
piatră de calcar legată cu pământ şi var, şi constă într-o
îngrămădire de pietre de toate dimensiunile dispuse haotic.
Înălţimea sa păstrată este de 0,45 m de la nivelul de călcare
medieval. În cea mai mare parte din secţiune s-a găsit doar un
strat gros de moloz provenit din distrugerea celei de-a doua
clădiri interioare. Descoperirea acestui zid a fost primul element
de semnalare că undeva între S. 1 I 2000 şi S. 3 I 2000 incinta
vechii fortificaţii trebuie să se fi întrerupt.
Sectiunea 4 I 2000 (1 x 4.5 ml: orientată NE - SV. A fost
amplasată între cele două corpuri de clădiri interioare cu scopul
de a surprinde traseul noului zid identificat în S.3 I 2000 şi care
ar putea fi relaţia sa cu zidul de incintă. După trasarea acestei
secţiuni s-au constatat următoarele situaţii:
1. Lăţimea noului zid = 1,5 m; lungimea = 6,8 m pe latura
de E şi 5,2 m pe cea de vest. Latura dinspre V se opreşte în
col\ul primei clădiri interioare, pe latura sudică; unghiul format
este de 65°.
2. Lângă latura de V există un pavaj de piatră.
3. Înăl\imea sa maximă este de 0,55 m de la nivelul de
călcare medieval.
4. Deoarece fa\ada de SE a primului corp de clădiri
interioare este complet distrusă, nu se poate spune cu

certitudine în acest stadiu dacă cele două ziduri se ţes.
Cercetările viitoare vor putea clarifica mai bine dacă aceste
ziduri interioare au avut şi o fază anterioară de construcţie, alta
decât ceea ce se observă în acest moment.
Sectiunea 5 I 2000 (5,9 x 1 ml: orientată NV - SE"' A fost
trasată între vechea incintă şi ultima fază a cetăţii. Scopul
trasării ei a fost a cela de a urmări o portiune de zid care s-a
observat după înlăturarea vegetaţiei. Într~ acest zid şi vechea
incintă este un unghi de 65°.
Prima constatare este aceea că pare a fi vorba de un
contrafort construit din piatră de calcar legată cu mortar, foarte
primitiv executat. Înălţimea sa actuală este de 0,8 m de la
nivelul de călcare. S-a recuperat o piesă din fier, o bucată de
zgură şi un fragment ceramic ars oxidant şi decorat cu rotiţa
dinţată.

Sectiunea 6 I 2000 (t5 x 2 ml: orientată NE - SV.
la SE de S. 1 I 2000 pentru a urmări traseul vechii
incinte în această regiune. Faţă de S. 1 / 2000, zidul în discuţie
mai continuă pe o lungime de 1 m, apoi se termină cu un
contrafort de mici dimensiuni (1 x 1, 1 m). intre incinta terminată
cu un contrafort şi noul zid surprins în S. 3 şi S. 4 I 2000 este o
regiune cu pavaj lată de 2 m, foarte probabil o intrare. S-au
recuperat fragmente ceramice şi oase de animale de pe pavaj.
Sectiunea 7 I 2000 (1 x 2.5 ml: orientată NE - SV. Prin
deschiderea ei am vrut să surprindem traseul ultimei incinte a
cetăţii, spre zona sudică. În porţiunea în care am trasat
secţiunea, nu se mai păstrează în elevaţie nimic vizibil la
suprafaţa solului. A fost surprinsă o întrerupere a fundaţiei
incintei. în această porţiune, din S. 7, ea a fost amenajată pe un
pământ bine bătătorit pe stânca naturală. În acest stadiu al
cercetării, putem bănui că aici trebuie să fi fost o intrare în
cetate care a funcţionat în ultima fază de utilizare. La baza
zidului, în locul unde acesta se întrerupe, am găsit un vârf de
săgeată în forma literei delta, cu spin de fixare. Au mai fost
recuperate cinci cuie, un fragment de piron şi o scoabă,
ceramică şi resturi osteologice animale.
Sectiunea 8 I 2000; (1,2 x 2 ml. A fost trasată în acelaşi
scop ca şi S. 7 I 2000, la o distanţă de 1 - 1, 15 m de ea.
Inventarul recuperat constă din ceramică, resturi osteologice,
fragmente din tablă de fier, o verigă din tablă de bronz şi un
fragment de piesă din tablă de argint (?). Nu s-a constatat o
întrerupere a zidului ca în secţiunea precedentă.
Sectiunea 9 / 2000 (2 x 2.2 ml şi sectiunea 1O12000 (2.2
x 1,3 ml au avut ca scop verificarea existenţei unei intrări pe
latura de NV a cetăţii, între incinta 1 şi 2. În această regiune,
vechea incintă a fost construită din piatră legată cu mortar.
Fa\ada a fost complet distrusă, în prezent având aspectul unor
îngrămădiri de piatră. În elevaţie se mai păstrează aproximativ
1 m.
Din S. 1O s-a recuperat de sub moloz o bilă de praştie,
fragmente dintr-un cuţit şi o piesă din corn de cerb, a cărei
utilitate este greu de precizat. Sub moloz, am identificat un nivel
de arsură. Campaniile viitoare vor aduce noi precizări în
legătură cu acest nivel de ardere.
În urma campaniei din anu: 2000, s-a clarificat situaţia
arheologică din regiunea casetei 1 I 1998. Aici a funcţionat o
intrare în cetate, în faza a doua de funcţionare a ei, foarte
probabil printr-un turn de poartă actual distrus. Tot aici am
descoperit un contrafort neînregistrat până acum.
Un alt obiectiv propus şi clarificat este cel al traseului
incintei vechii cetăţi în zona de SE, precum şi modul de
amenajare a spaţiului dintre aceasta şi primul corp de clădiri
interioare. Aici a funcţionat o încăpere încă din prima fază a
existenţei cetăţii. De asemenea, ca un element de noutate, am

Amplasată
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surprins o intrare care a fost utilizată în timpul

funcţionării

Secţiunea

nr. X - magistrală - deschisă încă în anul 1997,
la marginea teii-ului propriu-zis, la buza
şantului de apărare, unde a fost surprinsă o groapă menajeră
Gr. '1 I 1997, cu materiale dacice. În anul 2000 am deschis o
casetă cu dimensiuni de 6,5 x 3 m, pentru dezvelirea gropii
menţionat mai sus. La 50 m de la marginea şanţului de apărare
a fost deschisă S. I I 2000 în lan, cu scopul de a verifica
această porţiune de teren în afara şanţului de apărare. În
această secţiune, în afară de o slabă depunere din epoca
bronzului a fost surprinsă o locuintă din sec. al XVII-iea.
În C. A, în afara Gr. 1, au f~st surprinse şi alte complexe
mai mici săpate pentru a obţine lut din malul şanţului în epoca
Latene D de către locuitorii aşezării dacice, care probabil se
află în apropiere (stratul antic este acoperit de o depunere
groasă a satului feudal Bobald, dispărut la sfârşitul sec. al XVIIIiea).
Din gropile dacice şi din nivelul antic al şanţului de
apărare - în adâncimea de la -1,45 I -1,6 m - au fost obţinute
multe fragmente ceramice lucrate cu mâna şi cu roata olarului,
de factură dacică, câteva obiecte din os, un cuţitaş din fier, cuie
şi vârfuri de săgeţi din fier, o fibulă din bronz, o plăcu\ă
ornamentată din argint, un fragment de "cataramă" din bronz şi
alte obiecte (nasturi) din bronz. Fibula din epoca romană
imperială, face parte din seria fibulei cu profilul puternic profilat,
tipul 19C Rustoiu, foarte frecventă în Dacia în sec. I. p. Chr.
Ceramica lucrată cu mâna şi cu roata olarului are analogii
apropiate la Moigrad şi la Şimleul Silvaniei, precum şi din
descoperirile mai vechi din judeţul Satu Mare de la Acâş ''Togul lui Majtinyi" şi Lazuri - "Lubi tag". Aşezarea dacică de la
Carei - Bobald se datează mai mult din sec. I p. Chr.

primei

a fost

cetăţi.

Cel de-al treilea obiectiv propus, identificarea traseului
ultimei incinte a fost şi el pa~ial realizat. Ceea ce ne-a condus
spre ideea că aici trebuie să fi continuat un zid de incintă, a fost
înregistrarea topografică mai veche, greşită şi care nu avea
logică. Pe lângă aceasta am surprins pe partea exterioară a
incintei nr. 2 urme de mortar şi baza unui zid adosat ei. Prin S.
7 şi 8 I 2000 s-a confirmat că a fost o înregistrare mai veche
defectuoasă şi că de fapt ultima incintă îşi continua traseul spre
S până în incinta din faza a doua.
Materialul recuperat constă în primul rând în ceramică
tipică secolelor XIV - XV. Cea mai mare parte a sa este de uz
comun şi aparţine tipologic oalei borcan, cu sau fără toartă.
Arderea s-a făcut în mediu semioxidant şi reducător. Ca
degresanţi s-au folosit nisipul micaceu şi cel cu granulaţie
medie. Decorul la cele mai multe fragmente lipseşte. Decorul,
acolo unde el există, a fost realizat cu roata dinţată (un caz), cu
pieptene motivul valului (un fragment), cu măturica de jurîmprejurul vasului peste care sunt alveolări cu unghia (un
fragment). Doar două fragmente ceramice provenite de la
acelaşi vas au fost ornamentate cu smal\ de culoare verde.
Piesele metalice sunt de regulă cuie şi piroane. La
acestea se adaugă un vârf de săgeată în forma literei delta, o
verigă de bronz, o bucată de la o piesă, probabil de argint,
piese de fier şi tablă de bronz atipice, un cuţit, o bilă de praştie
(de alt tip decât cele găsite în anul 1998).
Resturile osteologice recuperate provin de la ovine, suine
şi bovine.
Materialul ceramic şi metalic a fost adus în depozitul
secţiei de istorie medievală a MNIR. Materialul osteologic este
predat pentru studiu la MBM Reşiţa.
Obiectivele cercetării viitoare sunt legate de clarificarea
nivelului de arsură din zona intrării utilizate în faza a doua a
cetăţii, cercetarea zonei de E a sitului precum şi a cisternei. Un
alt obiectiv propus este o ridicare topografică a întregului sit, ca
urmare a noilor descoperiri.

săpată până
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37. Carei, jud. Satu Mare
Punct: Bobald I
Cod sit: 136535.01

Abstract
At Carei - Bobald I, there were discovered some graves
dating from the medieval period; a dwelfing belonging to the 1'l'h
century and many Dacian complexes from 151 century B.C.

Colectiv: Nemeii Janos - responsabil (MM Carei); Molnar Zsolt (UBB
Cluj), studenţi de la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj

În vara anului 2000 am continuat cercetările arheologice
în hotarul oraşului Carei - punctul "Bobald I - Livada". La
cercetările
arheologice au participat studenţii de la
Universitatea "Babeş-Bolyai", Facultatea de Istorie şi Filozofie,
timp de două săptămâni, ca participanţi, sub conducerea
Molnar Zsolt. Şaful din oficiu al şantierului este Petre Roman,
iar lucrările au fost conduse de Nemeii Janos.
În acest an am continuat S. XI, cu dimensiuni de 12 x 2
m, adâncimea maximă fiind de -2, 1 m, cu scopul de a verifica
panta teii-ului, deranjată mult de gropi moderne. Stratul de
cultură din epoca bronzului a fost mult bulversat şi din cauza
înmormântărilor feudale, care în această zonă a teii-ului sunt
săpate în două sau trei nivele (ultimul nivel cuprinde
înmormântări de copii). Din morminte feudale provin: o monedă
de argint şi două ace de coc, frumos ornamentate, lucrate din
argint aurit.

38.

Călineşti Oaş,

com.

Călineşti Oaş,

jud. Satu Mare

Punct: Dealul Hurca
Cod sit:137238.01
Colectiv: Liviu Marta - responsabil (MJ Satu Mare)
Aşezarea fortificată hallstattiană

de pe dealul "Hurca" este
pe un platou cu pante abrupte ce ocupă o poziţie
dominantă prin amplasarea sa în zona cea mai îngustă a văii
Turului, drumul tradiţional de acces în Depresiunea Oaşului. De
asemenea, fiind amplasat pe prima linie de dealuri dinspre
câmpie, aşezarea de pe "Hurca" putea să ofere o bună
supraveghere a Câmpiei Sătmărene. Ea a fost descoperită în
situată
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ar,ul 1999, an în care au şi fost iniţiate prime!e cercetări
arheologice cu scopul de a sa!va o zonă a ei ce urma să fie
afectată oe cons!ruirea unui hotel. To Iodată s-a irecut la
!nvesiiaarea sistematică a asezării prin realizarea ;idicării
topogr~fice, descoperirea şi cercetar~a t:aseuiu! sistemului
defensiv de pe iaturile de N şi E, precuir ~: D unei iocuinţe de

2. L. Marta, S. Pop, C. Astaloş, în: Cronica cercetărilor
arheologice din România. Campania 1999, Deva, 2000.
Abstract
The hallsta.ttian fortified settlement from Hurca hi//
- Oaş, in the north-western part of Romania), with a
surface of approximative/y 10 ha, has a strategic position on the
valley of the river Tur, at the entrance in Oaş depression.
Discovered in 1999, the site continued tobe investigated in the
year 2000.
During this year, there were excavated 3 dwellings
be!onging to Gava cu/ture (Ha B). Amang the discovered
materials we can mention: numerous fragments of vesse!s
(some of them wifi be completed), zoomorphic figurines, small
fragments of bronze items and a casting mould for bronze axes
(celts) with straight and thickened edges. A/so, the rocky care of
the va/fum was sectioned for archaeological researches.

suprafaţă.

(Călineşti

Importanţa fortificaţiei hallstattiene de la Călineşti, prima
descoperire de acest tip din judeţul Satu Mare, reiese din faptul
că este, alături de aceea de la Sighetu Marmaţiei, cei mai sudic
obiectiv din numerosul grup de fortificaţii ale culturii Gava din
zona Tisei Superioare, realizând astfel o legătură cu grupul de
fortificaţii de acest tip din Transilvania intracarpatică. Starea ei
de conservare este însă precară, ea suferind de pe urma
lucr:'l1ilor de terasare pentru plantarea unei livezi. De
asemenea, în ultimii ani, în zona sudică, sub poalele căreia se
află un lac de acumulare au început să fie construite case de
vacantă.

Obiectivele cercetărilor din august 2000 au fost obţinerea,
cu un minim efort financiar, a unor date referitoare la identitatea
aşezării (caracterul, stratigrafia, cronologia) prin prelungirea
sectiunii S. 5 din zona locuită. ln paralel cu acestea am
exe~utat secţiuni magistrale pentru a verifica păstrarea unor
urme de cultură în alte zone din interiorul aşezării. Al treilea
obiectiv a fost continuarea delimitării traseului defensiv, realizat
prin secţionarea sa în zona răsăriteană a laturii sudice.
Sectiunea S. 5 din 1999 a fost prelungită cu 30 m, în
scopul ob,ţinerii unei secţiuni magistrale în zona în care lutul
depus aici de apele pluviale a permis o bună păstrare a
complexelor arheologice. În ea au fost surprinse urmele a trei
locuinţe, una adâncită şi două de suprafaţă, din care a fost
obţinut un bogat inventar arheologic reprezentat prin: cer:imică
(unele vase sunt întregibile), figurine de lut, tiparul de turnare a
unui celt cu bordură îngroşată şi dreaptă.
Prin sectiunea S. 1O am urmărit obţinerea de date într-o
zonă arată a ~şezării, unde de la suprafaţă au fost recoltate
numeroase fragmente ceramice. Din păcate, aici lucrările
agricole au răscolit întregul strat cu vestigii arheologice.
Deoarece exista riscul ca aceasta situaţie să se repete şi în
zona de NV a aşezării cele două secţiuni magistrale de aici leam executat în sistemul unor şiruri de casete, săparea lor
dovedind că şi aici stratul de cultură a fost distrus.
Obiectivele cercetărilor viitoare de la Călineşti - "Hurca"
sunt continuarea cercetărilor în zonele în care au fost
identificate vestigii bine păstrate, sondarea unor noi zone din
interiorul aşezării, surprinderea rămăşiţelor sistemului defensiv
de pe laturile de S şi V, pentru a permite delimitarea
perimetrului aşezării. Un obiectiv principal va fi sondarea zonei
sudice a aşezării pentru a obţine date despre suprafaţa ce
urmează să fie afectată de constructiile turistice.
Propuneri de punere în valoare a sitului. Firma S.C. Hard
S.R.L., oferind un sprijin financiar generos pentru cercetările din
anul 1999, şi-a manifestat dorinţa de a valorifica rezultatele
cercetărilor în cadrul unei expoziţii permanente ce va fi
amenajată în hotelul aflat în construcţie pe malul lacului
Călineşti. De asemenea s-a manifestat interes şi pentru o
reconstituire a sistemului defensiv din zona porţii aşezării
fortificate cu scopul de a oferi o notă distinctivă drumului de
acces spre hotel.

39.

Ţara Oaşului, Bucureşti,

corn.

Punct: Dâmbul Sfintei
Cod sit: 137238.02

Călineşti Oaş,

jud. Satu Mare

Mării

Colectiv: Nemeii Janos - responsabil (MM Carei), Ciprian
Satu Mare)

Astaloş

(MJ

Situl neolitic este situat la cca. 0,5 km NE de comuna
- O~ş. în direcţia saiului Lechinţa, pe o pantă mai lină
de la baza dealului numit de localnici Dâmbul Sfintei Mării, la
cca. 100 - 130 m SV de sondajele noastre aflându-se un izvor
(Izvorul Sfintei Mării), care putea constitui sursa de apă şi
pentru locuitorii din preistorie a zonei şi, în imediata apropiere a
acestuia, o troiţă din lemn. Pe vârful Dâmbului Sfintei Mării,
Maria Bitiri a săpat între 1965 - 1969, o aşezare paleolitică
cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de
Călineşti III (M. Bitiri, Paleoliticul în Ţara Oaşului, 1972, p. 52 53).
Situl a fost descoperit cu ocazia unei periegheze din mai
1999 (C. Astaloş). Faptul că este prima aşezare neolitică
timpurie descoperită în Depresiunea Oaşului, ne-a determinat
să facem câteva mici sondaje în septembrie şi noiembrie 1999,
continuate prin săpături mai extinse în septembrie 2000.
La cercetări au mai participat: Romică Pavel (MCDR
Deva), studenţi ai universită!ilor Valahia (Târgovişte), Babeş
Bolyai (Cluj-Napoca) şi Vasile Goldiş (filiala Satu Mare).
Săpăturile au fost verificate şi îndrumate de către Nemeti
Janos.
În campania din 2000, am trasat două secţiuni (S. ~: 40 x
1,5 m; S. li: 8 x 1,5 m) şi o suprafaţă (supr. I: 8 x 8 m.). ln cea
mai mare parte a terenului sondat (75% din S. I şi S. li în
întregime), sub stratul vegetal deranjat de arătură (cu o grosime
de cca. 0,2 - 0,25 m) se iveşte direct sterilul arheologic. Doar
acolo unde complexele se aflau adâncite mai mult în sol s-au
păstrat în situ urmele locuirii preistorice şi anume: în C. 1 din
supr. I (o groapă de dimensiuni relativ mari, a cărei
functionalitate nu o putem deocamdată preciza) şi în C. 1 din S.
I (m.· 13 - 18) - foarte probabil o locuinţă surprinsă parţial.
Materialul recoltat constă din fragmente ceramice puternic
corodate - datorită aciditătii ridicate a solului - , topoare şi dăltiţe
din piatră şlefuită şi o ca~titate foarte mare de piese din piatră
cioplită, fapt care ne determină să ne întrebăm dacă nu cumva
Călineşti

Bibliografie

1. M. Bitiri, Paleoliticu/ în

Călineşti Oaş,

1972, p. 61.
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care se descoperise zidul dublat al horreum-lui; lărgirea casetei
cu contrafortul de pe latura vestică; deschiderea unui număr de
8 casete, prin care s-a decopertat practic toată jumătatea de
NV a edificiului. Acest sistem a permis clarificarea fazelor de
construcţie ale horreum-lui 2.
Faza de piatră: Remăsurarea şi desenarea planului
săpăturii a permis reamplasarea corectă a contrafortului de pe
latura vestică, acesta aliniindu-se perfect cu cel de pe latura
estică. Sistemul de săpătură în suprafaţă a permis descoperirea
câtorva şiruri de bolovani de carieră aliniaţi, aceştia fiind practic
pilonii de susţinere a podelei de lemn a silozului. În dărâmătura
postromană au fost descoperite numeroase ţigle, dintre care
una singură cu ştampila CIB, în cartuş dreptunghiular.
Faza de lemn: Principalul rezultat al campaniei de
săpături a fost însă precizarea unei faze de lemn şi a
planimetriei edificiului în această fază. Observată încă din 1992,
faza de lemn a grânarului nu a putut fi atunci cunoscută decât
pe mici porţiuni, fără a avea o planimetrie a unei părţi mai mari
a clădirii. În casetele dinspre partea sudică a clădirii, la
adâncimea de -1,2 I -1,35 m, au fost surprinse în stratigrafie
orizontală elemente certe ale fazei de lemn, constând din pereţi
şi gropi de par, de formă rotundă şi dreptunghiulară. Casetele
de pe latura vestică au scos la iveală o amprentă continuă a
unui perete de lemn, cu lăţimea medie de 40 cm, ars în
totalitate şi a cărui umplutură constă dintr-un lut de culoare
cenuşie, alternând cu lentile gălbui şi pigmenţi de lemn ars,
care înspre nivelul de călcare se transformă într-un strat masiv
de cenuşă. Un al doilea perete, paralel cu primul, a fost surprins
în casetele 3 şi 4 de pe aceeaşi latură vestică, fiind parţial
suprapus de zidul din faza de piatră a horreum-ului. Al treilea
perete, paralel cu primii doi, a fost sesizat cu dificultate în
extremitatea estică a clădirii. Planimetria celor trei pereţi,
perfect paraleli şi aparţinând aceleaşi faze, indică existenţa unui
horreum de lemn, de tip "grătar", mai lat decât cel din faza de
piatră, care l-a suprapus. Acest tip de horreum are analogii mai
ales în provinciile vestice. Depistarea pereţilor de lemn mai
puţin vizibili, sau a celor faţă de care săpătura a mers prea jos,
a fost posibilă datorită numărului mare de gropi de par, rotunde
sau dreptunghiulare, aflate pe traseul pereţilor şi provenind de
la structura de lemn a acestora.
Concluzionând, putem afirma că cele două clădiri, cea de
lemn şi cea de piatră, sunt suprapuse aproximativ după acelaşi
plan, confirmând faptul că au avut aceeaşi funcţionalitate,
aceea de horreum. În plus, planimetria cu contraforţi şi zidul
dublat spre via principalis în vederea amenajării rampei de
descărcare, precum şi monumentele legate de cultul zeiţei
Ceres, constituie argumente clare ale funcţionalităţii clădirii. De
altfel, într-un castru unde a fost cantonată o cohortă cu un
efectiv de 1OOO de soldaţi, erau necesare cel puţin două horrea.
Primul dintre ele, horreum 1, cu o fază de lemn şi chirpici,
respectiv una de piatră, a fost desfiinţat, fiind încorporat clădirii
praetoriului, într-o fază târzie a acestuia.
Specificitatea acestui tip de clădire explică lipsa unui nivel
propriu-zis de călcare şi sărăcia evidentă a materialului
arheologic: fragmente ceramice şi obiecte de fier caracteristice
unei astfel de construcţii şi două monede din bronz provenite
din ultimul nivel de existentă a clădirii. Cea mai importantă
descoperire este însă de natură epigrafică: un altar votiv
dedicat zeitei Ceres şi provenit din stratul de dărâmătură, din
aceeaşi zonă în care s-au găsit în 1992 două statui ale
aceleiaşi zeiţe. Altarul, confecţionat din gresie gălbuie, a fost
spart din antichitate, lipsind o bună parte din câmpul inscripţiei.

comunitatea neolitică de la Dâmbul Sfintei Marii era specializată
în producerea şi comercializarea utilajului litic cioplit. O posibilă
analogie avem în aşezarea Starcevo-Criş de la losaş - Anele,
jud. Arad (S. A. Luca, M. Barbu, în Sargetia, XXV, 1992 - 1994,
p. 13 - 24). Două figurine feminine steatopige fragmentare, cu
perfecte analogii la Homorodu de Sus - Ograda Barzului (T.
Bader, Acta MN, V, 1968, p. 381 - 388) vin să completeze
tabloul descoperirilor. Materialul se află depozitat la Muzeul
Judeţean Satu Mare.
Pe baza analizei preliminare a materialului, considerăm
că avem de-a face cu o aşezare din neoliticul timpuriu,
aparţinând culturii Starcevo-Criş, faza III B - IV A (după
cronologia lui Gh. Lazarovici).
Pentru campania din 2001 se impune în primul rând
săparea completă a locuinţei, surprinsă parţial în S. I şi
detectarea limitei de V şi SV (către Izvorul Sfintei Mării) a
aşezării.

Abstract
The site from Călineşti-Oaş (researches in 1999 - 2000) is
situated on the hi/I named "Dâmbul Sfintei Mării" ("Hi/I of Saint
Mary'J and its significance is consisting în the tact that it is the
first settlement dating from the Early Neolithic discovered in the
Oaş Depression. From a cultural point of view, the site might be
dated in the phases 11/B or /VA of the Starcevo-Criş cu/ture
(according to Gh. Lazarovici periodisation).

40.

Căşeiu,

corn.

Căşeiu,

jud. Cluj [Samum]

Punct: Castrul roman
Cod sit: 5675.02
Colectiv: Dan lsac - responsabil (UBB Cluj); Adriana lsac (MNIT)

Castrul de la Căşeiu, important punct strategic pe graniţa
a Daciei a fost construit odată cu alcătuirea limes-ului în
anul 106 p. Chr., fiind inclus în linia de apărare Porolissum,
Tihău, Căşeiu, llişua. Ridicat pe o porţiune mai înaltă, situată pe
malul drept al Someşului Mare, la 1,5 km distantă faţă de sat şi
6 km faţă de oraşul Dej, castrul este străjuit înspre N de culmea
Măgura (419 m) fiind legat strategic de linia de turnuri avansate
înspre barbaricum. Acest sit arheologic este unul dintre cele
mai bine cunoscute din Dacia Porolissensis, cercetările
continuând atât în castru, cât şi în vicus.
În anul 2000 au fost reluate săpăturile în castrul roman
după ce câţiva ani cercetările s-au desfăşurat exclusiv în vicusul militar. Scopul acestei campanii a fost dezvelirea integrală a
clădirii de piatră care a funcţionat ca grânar, situată în latus
praetori sinistrum şi denumită convenţional horreum 2. Edificiul
a fost parţial cercetat în 1992, când secţiunea magistrală S.
XXXI a intersectat mijlocul clădirii, iar un număr de 3 casete au
dezvelit faţada dinspre via principalis şi un contrafort de pe
latura vestică a edificiului. Stratigrafic s-a constat existenţa unei
faze de lemn a clădirii. Descoperirea în profilul vestic al S.
XXXII a două statui acefale, reprezentând-o pe zeiţa Ceres, a
confirmat atribuirea edificiului unui horreum. Din lipsă de timp,
nu s-a reuşit la acea dată decopertarea integrală a clădirii
pentru clarificarea fazelor de construcţie şi a eventualelor
nordică

compartimentări.

Sistemul de săpătură adoptat în campania din anul 2000
a constat în: defrişarea şi evacuarea pământului rezultat în
urma săpăturilor din 1992; redezvelirea şi lărgirea casetei în
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41.

Căuaş,

început (anul 1990), s-a săpat (sub forma de secţiuni, orientate
N - S) suprafaţa dintre horreum şi latura de N a castrului (până
la via sagularis); în partea de S a acestei suprafeţe (numită în
continuare zona A) s-a descoperit o cameră pavată cu cărămizi
(una având o inscripţie - grafit a unui soldat din cohors I Flavia
Commagenorum). Suprafaţa următoare (aproximativ de la linia
horreum - principia şi latura de N a castrului, denumită în plan
zona B) s-a săpat în suprafaţă, până la nivelul de prăbuşire al
barăcilor. Zona C este cuprinsă intre latura de N a
comandamentului (principia) şi via sagularis; la E este mărginită
de via decumana: în această zonă s-a săpat în ultimii cinci ani,
identificându-se traseul a două barăci; între ele se afla un drum
pietruit cu pietre de râu, orientat E - V, care debuşează la V în
via sagularis, iar la E în via decumana.
Cercetările din anul 2000 au urmărit mai multe obiective deopotrivă de cercetare şi conservare.
I. Menţionăm în primul rând continuarea şi definitivarea
cercetărilor în vederea stabilirii planului barăcii nr. 1 - cea
dinspre via sagularis (latura de N). Această baracă s-a săpat
parţial în anii 1995 - 1998: s-au identificat stâlpii din zona A
(capătul de V al barăcii; aceasta intra parţial sub casa
paznicului); s-a săpat în zona B, până la nivelul (stratul) de
chirpic căzut pe podeaua barăcii; s-a pregătit săpătura din zona
C (capătul de E al barăcii) (latura de N a suprafeţei III se află la
5,4 m depărtare de porta decumana).
În acest an s-a definitivat săpătura din capătul de E al
barăcii militare nr. 1 (cea dinspre latura de N a castrului); este
mărginită la N de via sagularis, la E de via decumana, iar la S
de drumul dintre cele două barăci. S-a conservat în continuare
martorul lat de 1 m (orientat N - S) între cele două zone (B şi
C). Suprafaţa cercetată (definitivată) măsoară 10 x 12 m; s-a
săpat până la adâncimi variind între -0, 1 / -0, 15 m (colţul de NE,
spre porta decumana; zonă în care s-a săpat deja prin anii '60 '70, cu ocazia cercetării şi restaurării parţiale a acestei porţi) şi
aprox. -1 m. Menţionăm că terenul este foarte neregulat din
cauza săpăturilor anterioare şi a diferitelor lucrări efectuate de
fosta întreprindere minieră: astfel, în partea de S a suprafeţei,
imediat sub stratul vegetal, se afla un pavaj compact de
bolovani de râu, aşezat pe un strat subţire de pietriş (între
bolovani s-a pus nisip); în partea de V a suprafeţei se afla o
mare groapă de gunoi (măsurând 3,8 m de-a lungul laturii de N
şi cuprinzând aproape toată lăţimea suprafeţei pe direcţia N S); colţul de SE al suprafeţei a fost afectat de o groapă de var,
măsurând aproximativ 3,8 x 3,8 m (din pământul depus pe
marginea gropii, s-a recuperat în 1995 un vârf de lance de
bronz). Din această cauză, urmele unora din stâlpii de
construcţie ai barăcii au fost şterse.
După nivelarea suprafeţei (în unele porţiuni, după o
săpătură la adâncimea de -0,3 I -0,5 m, în altele chiar mai
aproape de stratul vegetal - în funcţie de denivelările
suprafeţei), s-a atins nivelul de prăbuşire al barăcii. Suprafaţa
era acoperită cu fragmente de ţigle şi chirpic întărit prin ardere
(mai exact bucăţi de lutuială de la peretele prăbuşit al barăcii,
întărite în urma incendierii barăcii, multe având imprimate urme
de nuiele) şi ceramică. În două locuri s-au găsit două cărămizi
provenind din podeaua barăcii (marcând deci nivelul antic de

corn. Căuaş, jud. Satu Mare

Punct: Sighetiu
Cod sit: 137309.01
Colectiv: Nemeii Janos - responsabil (MM Carei)

Situl arheologic de la Căuaş - Sighetiu este controlat de
din anii 1970, înaintea desecării Văii leriului. Aşezarea
preistorică se întinde pe o insulă imensă de aproape 100 de
iugăre (cca. 60 ha), locuită în bună parte în prima epocă a
fierului. În anii din urmă au fost efectuate mici sondaje de
verificare, respectiv de Tiberiu Bader în 1978, apoi de Neţa
lercoşan în anul 1996. În vara anului 1998 în centrul insulei a
fost trasat un şanţ de scurgere spre canalul leriului. Cu această
ocazie Muzeul Judetean Satu Mare a intreprins o mică
săpătură de verificare'. taluzând malul şanţului de scurgere şi
trasând două secţiuni de verificare pentru a stabili stratigrafia
verticală a sitului: S. I I 2000 (10 x 2 m); S. li (12 x 2 m).
Cercetările arheologice au fost conduse de Nemeii Janos.
În urma observaţiilor făcute putem constata că aşezarea
din prima vârstă a fierului are un singur nivel de cultură şi se
concentrează în zonele mai apropiate de apa leriului şi în jurul
fostului lac din centrul insulei. Pe baza ceramicii, aşezarea se
datează din Ha A şi face parte din cultura Gava, faza deja
formată. Aşezarea a fost întărită cu un şanţ şi val de apărare,
paralel cu canalul actual lateral al leriului (canalul Kubik).
Materialul arheologic recoltat a intrat în patrimoniul
Muzeului Municipal Carei.

noi

încă
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Abstract
At Căuaş - Sighetiu it was carried aut a checking
excavation. lt was established that this archaeological site is
belonging to the Hallstatt A period, being part of Gava cu/ture,
the evolved phase. The settlement was fortified with ditch and a
vallum.

42. Câmpulung, jud. Argeş
Punct: Jidova, cartier Pescăreasa
Cod sit: 13506.02
Colectiv: Constantin C. Petotescu - responsabil (IAB, FIB); Teodor
Cioflan (MJ Argeş)

În cursul verii anului 2000, au continuat săpăturile în
castrul roman de piatră de la Câmpulung Uud. Argeş) (actualul
cartier Pescăreasa, punctul Jidova) cu fonduri puse la dispoziţie
de Ministerul Culturii (1 O.OOO.OOO lei), în perioada 17 iulie - 15
septembrie 2000; alte fonduri au fost acordate de Muzeul
Judeţean Argeş. Din cauza retribuţiei reduse, colectivul de
lucrători a fost fluctuant şi mereu înnoit (completat).
Cum s-a arătat în rapoartele privind săpăturile din
campaniile precedente, au fost identificate în retentura dextra a
castrului două barăci militare, orientate E - V. Pentru a înţelege
datele din acest raport, se cer câteva scurte explicaţii. La

călcare).

Pentru identificarea tuturor urmelor stâlpilor barăcii, s-au
efectuat şi în acest an răzuiri repetate: aceste urme au apărut
abia în solul galben (virgin).
Pe latura de N a suprafeţei s-au identificat urmele a trei
stâlpi ai barăcii (diametrul aprox. 20 cm), aşezaţi la intervale
inegale (aproximativ 2 m între primii doi stâlpi, 3 m între ceilalţi).
Al doilea rând păstrează urmele altor trei stâlpi, aflaţi la acelaşi
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li. În anul 2000 s-a continuat de asemenea cercetarea
nr. 2 (cea situată lângă horreum şi principia); s-a săpat
în zona C. Stratul superior al acestei suprafeţe, până la drumul
dintre barăcile 1 - 2 (măsurând 14 x 18 m), a fost săpat în anul
1996; de asemenea, în anii precedenţi s-a săpat până la stratul
virgin bună parte din această suprafaţă (14 x 11 m),
identificându-se o parte din stâlpii barăcii 2 . În anul 2000 s-a
lărgit aceasta suprafaţă spre N cu încă 7 m (s-a săpat deci o
suprafaţă măsurând 14 x 7 m, până la adâcimea de -0,9 I -1
m); astfel întreaga suprafaţă cercetată în vederea stabilirii
planului capătului de N al barăcii nr. 1 măsoară 14 x 18 m.
Menţionam de la început că, datorită faptului că în
campania 2000 s-a săpat pornind de la stratul de călcare
(vegetal) antic, materialul arheologic recuperat este extrem de
sărac (sporadice fragmente ceramice). În partea de E a
suprafeţei, la adâncimea de -0,25 I -0,3 m, s-a identificat via
decumana (dezvelită de noi pe o lăţime de aproximativ 1,7 m);
este realizată din pietriş. Spre V, este mărginită de o mică rigolă
(lată de 0,3 - 0,4 m), umplută cu pământ înnegrit (de la
incendiul care a mistuit castrul).
În urma cercetării suprafeţei, prin răzuirea repetată a
stratului virgin galben (loess), s-au identificat urmele a cinci
rânduri de stâlpi (orientaţi E - V). Începând dinspre principia,
acestea rânduri se prezintă astfel:
Primul rând se află la aproximativ 0,8 m V de principia.
Din acest rând s-au identificat trei stâlpi - primii doi la distanţa
de 4,75 m unul de celalalt, între stâlpii 2 - 3 fiind doar
aproximativ 2 m. Pe o mică porţiune, spre principia, în partea
de E s-a constatat o mică porţiune de pavaj din piatră şi

interval. Al treilea rând numără patru stâlpi: primii trei au între ei
aproximativ 1,8 m, ultimii doi aflaţi la doar 1,2 m interval. Din
rândul al patrulea s-au păstrat trei stâlpi; aici capătul de SV al
suprafeţei barăcii (de fapt: al suprafeţei cercetate de noi) nu a
fost afectat de groapa de gunoi, în schimb a fost distrus capătul
de SE al suprafeţei (şi al barăcii) de către groapa de var; între
primii doi stâlpi sunt aproximativ 1,6 m, între ceilalţi doi (mai
exact între al doilea şi al treilea) aproximativ 1,2 m.
Capătul de E al barăcii este delimitat şi el de rândul de
stâlpi; doi dintre ei nu sunt siguri (cei din primele două rânduri,
dacă număram dinspre N), dar nu ne îndoim de existenţa lor,
deoarece imediat (spre E) începe via decumana (orientată N S, pornind de la porta decumana spre principia). În câteva
porţiuni, în lutul galben (virgin) se observă dâre negre (orientate
N - S), cu fragmente mici de lut ars - provenind de la pereţii
barăcii: în rândul 3 pornind de la stâlpii 1 şi 3; în rândul 4
pornind de la stâlpul 2.
În colţul de NE al barăcii, s-a identificat o suprafaţă arsă,
aproximativ pătrată (latura de 0,7 I 0,8 m); presupunem că este
vorba de o vatră (lutul aflat sub cărămizile vetrei s-a înroşit; dar
cărămizile au dispărut, vatra aflându-se acum imediat sub
stratul vegetal).
Din alăturarea planurilor celor trei suprafeţe cercetate în
toţi aceşti ani şi măsurătorile pe teren rezultă că baraca era
lungă de cel puţin 36 m şi lată de 9 m.
Constatăm şi în cursul săpăturii efectuate în acest an că
baraca era împărţită, pe lungime, în trei sectoare. În primul
sector (cel dinspre latura de N a castrului), distanţa între pereţi
este de aproximativ 3,2 m; cele două cărămizi descoperite in
situ (dar uşor deplasate) arată că suprafaţa acestui sector era
pavată cu cărămizi (fapt constatat şi în suprafaţa I, cercetată în
anii 1990 - 1994); nu am putut constata existenţa unor pereţi
despărţitori între camere. În sectorul central al barăcii, pereţii
sunt la o depărtare de 2,4 m unul de celălalt; aici s-au identificat
şi urmele a dol pereţi despărţitori, ceea ce arată că încăperea
era largă de 3,2 m. Astfel se poate presupune că baraca avea
(ne referim la sectorul central) un număr de 10 încăperi. În
sectorul de S al barăcii, distanţa între pereţii longitudinali este
de aprox. 1,8 - 2 m; constatăm şi aici prezenţa unui perete
lateral, orientat N - S (acelaşi strat negricios din lutul galben, ca
în sectorul central). Presupunem ca militarii locuiau în rândul de
camere de pe mijloc, iar rândul de camere dinspre S servea de
antreu.
Cum s-a aflat în anii precedenţi, graţie unei modeste (dar
foarte importante) descoperiri epigrafice (o inscripţie zgâriată pe
o cărămidă, în pastă crudă, înainte de ardere, conţinând
numele unui soldat şi cel al trupei din care făcea parte), în
castrul de la Jidova a staţionat cohors I Flavia
Commagenorum 1; această trupă (cu efectiv de quingenaria) era
foarte probabil equitata: avea deci 6 centurii de infanterişti
(pedites) (fiecare centurie număra 65 de militari) şi 4
escadroane (turmae) de cavalerie (fiecare de câte 30 - 32
equites); în total peste 500 de oameni. Presupunem ca aceasta
baracă era ocupată de efectivul unei turma de cavalerie; fiecare
cameră (cu antreu) ar fi fost locuită de 3 călăreţi. În şirul de
încăperi dinspre N erau adăpostiti probabil caii.
În cursul săpăturilor a apărut o importantă cantitate de
ceramică: ceramică gălbuie sau roşie, comună; multe
fragmente din pastă zgrunţuroasă (cu nisip); fragmente de
amforă; două fragmente de mortaria (din vase diferite; unul din
buză, altul din corpul recipientului). La marginea drumului
circumvalar (via sagularis), spre baracă, în apropierea stâlpului
nr. 2, a apărut (în 1996) o monedă (denar) de la Iulia Maesa
Augusta, mama împăratului Severus Alexander.

barăcii

cărămidă.

Al doilea rând de stâlpi se afla la o depărtare de
aproximativ 4,2 m V de primul rând. Nu s-au identificat decât
primii doi stâlpi. La 0,6 - 0,8 m depărtare, paralel cu rândul de
stâlpi, trece o conductă de fier (la adâncimea de aprox. -0,9 m)
pentru apă (orientare E - V; surprinsă în 1980 şi în clădirea din
latus praetorii dextrum), instalată de fosta întreprindere minieră;
aceasta a deranjat stratul arheologic. Se conturează deci
existenţa unei camere mari (4,2 x 4,75 m), iar lângă ea o
cameră mai mică (antreu) măsurând 4,2 x 2 m. Între primii stâlpi
(cei dinspre via decumana) s-a constatat o porţiune de pavaj
din piatră de râu, într-o porţiune având chiar cărămizi
(deranjate). Acestea provin de la podeaua camerei: s-a aşezat
un rând de pietre şi de pietriş peste stratul vegetal antic, apoi
deasupra s-au pus cărămizi, realizându-se astfel podeaua
camerei. Probabil că în continuare se afla o alta încăpere de
dimensiunile primei camere (stâlpii ei dinspre V se află în
porţiunea necercetată); în colţul de NE al acestei presupuse
încăperi s-a descoperit o porţiune de podea (pietre, pietriş şi
fragmente de cărămizi).
Ar rezulta că este vorba de o construcţie aparte de baraca
nr. 2, pentru a specula spaţiul disponibil creat între linia
imaginară dintre latura de N a clădirii pretoriului şi cea a
edificiului comandamentului (principia). S-ar putea, totuşi, să fie
vorba de o terminaţie în forma literei L a căpătului de E al
barăcii nr. 1. Urmează un spaţiu liber de 2,75 - 3 m, după care
se identifică un al treilea rând de stâlpi. Între stâlpii nr. 1 - 2 sunt
aproximativ 2 m, între stâlpii nr. 2 - 3 sunt 3,5 - 3,6 m, iar între
stâlpii nr. 3 - 4 alţi 5,5 m. Din rândul al patrulea s-au identificat
doar stâlpii nr. 2 - 3, având între ei distanţa de aproximativ 3,3
m. Pe porţiunea delimitată de cei doi stâlpi cu nr. 3 s-a
identificat, spre V, o suprafaţă de lut uşor întărit, de culoare
cărămizie (probabil lutul de sub vatra de cărămidă, întărit prin
ardere). La 6,5 m spre N se află al cincilea rând de stâlpi - din

63

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000
care s-au identificat doar trei: distanţa dintre primii doi măsoară
6 m, între ceilalţi doi sunt încă 6 m.
Rezultă că rândurile de stâlpi 4 şi 5 închid camere cu
laturile de E şi V măsurând aproximativ 6 m (dacă scădem şi
grosimea peretelui), iar rândurile 3 şi 4 delimitau doar un
coridor (dacă admitem că baraca 1 face corp comun cu clădirea
mică dinspre principia) sau mai degrabă o simplă prispă (tindă).
De reţinut că această baracă corespunde în capătul de V cu
camera pavată şi cu hipocaust (cea cu grafitul soldatului din
cohors I Flavia Commagenorum), care este mărginită spre
horreum de o stradelă cu strat gros de pietriş.
Racordarea planurilor din zonele A şi C arată că aceasta
baracă măsoară 36 x 8 m (dacă o considerăm aparte de
presupusa baracă nr. 3). De asemenea, se constată că stâlpii
din marginea (capătul) de Ea celor două (sau trei?) barăci sunt
în linie, de-a lungul drumului denumit via decumana.
Deşi am sperat şi în acest an că săpăturile din capătul de
N al barăcilor (zona C) va lămuri topografia aşa-numitei
retentura dextra, bulversarea stratului arheologic, produsă în
special între anii 1945 - 1975 (când pe suprafaţa castrului a
funcţionat o întreprindere minieră), face să persiste multe
neclarităţi. Sperăm ca planul barăcilor să poată fi lămurit prin
săpăturile din zona B (po~iunea de mijloc a celor două barăci).

săpăturilor

fiind limitată din cauza existenţei unor amenajări
moderne, precum şi a unor arbori. A fost descoperit un complex
de cărămizi aşezate pe muche, puţin înclinate, în şiruri paralele,
cu mortar între rosturi, acoperind o suprafaţă a cărei lungime
depăşea 6 m (în apropierea zidului despă~itor dintre incinte),
păstrate mai bine pe unele po~iuni mici. Prin poziţia
stratigrafică se situează între primele amenajări constructive din
zonă, datând probabil din secolul al XIV-iea.
Săpăturile au adus date interesante privind construcţia cu
ziduri de piatră al cărei colţ fusese scos la lumină prin săpăturile
precedente, putând fi determinată întinderea laturii ei de S.
Corpul principal al clădirii avea planul rectangular, măsurând de
la V spre E circa 1Om. Lungimea sa de la S spre N depăşea 5
m; partea de N, aflată dedesubtul construcţiilor moderne din
curtea Liceului Dinicu Golescu, nu poate fi din păcate
cunoscută. Zidurile, groase de 1 m, pe fundaţii din piatră de râu
şi mortar, cu elevaţia păstrată pe circa 1 - 1, 1 m, au paramentul
din blocuri de piatră de Albeşti şi din bolovani mari de râu,
păstrând în interior resturi de tencuială. În prelungirea laturii
sudice, adosate spre V şi E, se află două segmente de zid cu
grosimea de circa 0,5 m şi lungimea probabilă de circa 1 m. În
interior clădirea a fost pardosită cu cărămizi dreptunghiulare,
aşezate pe un strat de mortar. Pardoseală asemănătoare se
găseşte şi la exteriorul laturilor de V şi E. În partea mediană a
zidului dinspre sud, la exterior, s-a descoperit o po~iune dintrun zid paralel, situat la o distanţă de 0,7 m, păstrat pe o
înălţime de circa 0,3 m. Edificiul apare ca o construcţie de mari
dimensiuni. Este posibil ca latura sudică să reprezinte una
dintre laturile scurte şi ca laturile lungi să fi fost constituite de
laturile dinspre V şi est.
Datorită
cercetării
incomplete şi a imposibilităţii
cunoaşterii vestigiilor aflate spre N, sub construcţiile moderne,
se pot numai emite ipoteze privind aspectul clădirii. S-ar putea
presupune că ea era completată pe două laturi opuse, în mod
simetric, de spaţii pardosite cu cărămidă, mărginite de ziduri
scurte laterale şi care nu este exclus să fi fost limitate spre
exterior de stâlpi de lemn (nu au fost descoperite în cuprinsul
săpăturilor urme care să permită precizarea modului de
amenajare şi amplasarea limitei exterioare a acestor spaţii).
Un zid de piatră gros de circa 1,05 m, adosat clădirii în
colţul de SE, cu orientarea aproximativă N - S, puţin diferită de
a zidurilor celorlalte construcţii din apropiere, cercetat în
săpăturile precedente şi având o lungime destul de mare, a mai
fost descoperit într-un punct, cu circa 7 m mai la S faţă de cele
deja cunoscute. El este cu mult anterior zidului primei incinte a
mânăstirii întemeiate în secolul al XVII-iea. Acest fapt este
dovedit de grosimea depunerilor corespunzătoare duratei
utilizării sale, precum şi a straturilor suprapuse resturilor
consistente de piatră şi moloz care reprezintă nivelul de
demolare a lui, straturi deasupra cărora se află nivelul de
construcţie al zidului de incintă al mânăstirii. Acesta din urmă
este construit din piatră şi cărămidă legată cu mortar, alături de
bolovani mari fiind folosite şi blocuri de piatră cioplită. Unul
dintre blocuri, reutilizat, are săpată o cruce de consacrare cu
braţele inegale, asemănătoare altora considerate a proveni de
la mănăstirea catolică ("Cloaşter") demolată în 1646, element
care poate confirma datarea zidului în secolul al XVII-iea. Spre
vest, acestui zid de incintă i s-a adosat un zid cu temelii puţin
adânci; o po~iune situată mai la V a acestuia era cunoscută din
săpăturile anterioare.
Clădirea de piatră cu pardoseală de cărămidă poate fi
datată ipotetic în secolul al XIV-iea, ţinând seama de dovezile
care arată anterioritatea sa faţă de construcţiile din secolul al
XVII-iea, chiar dacă lipsa unor materiale concludente din

Note
Despre aceasta trupă, vezi C. C. Petolescu, SCIVA, 46, 1995,
3 - 4, p. 249 - 250, nr. 29.
2 . Menţionăm că în anul 1982, lucrările de consolidare conservare au impus dezvelirea laturii de N a clădirii
comandamentului (principia), prin lărgirea spre N a vechii
secţiuni D (vezi planul publicat de Emilian Popescu şi Eugenia
Popescu, Materiale şi cercetări arheologice, 9, 1970, p. 251 263), cu 1 m de-a lungul zidului. Cu acest prilej s-a descoperit
un bogat material arheologic în stratul de incendiu provocat de
distrugerea castrului de către carpi (vezi C. C. Petolescu, T.
Cioflan, Argessis 7, 1995, p. 19).
1.

43. Câmpulung, jud. Argeş
Punct: Mănăstirea „Negru Vodă"
Cod sit: 13506.03

Colectiv: Gheorghe I. Cantacuzino - responsabil (IAB);
Trâmbaciu (MM Câmpulung Muscel)

Ştefan

Cercetările arheologice efectuate la ansamblul mânăstirii
"Negru Vodă" au urmărit să lămurească unele probleme legate
de vechea reşedinţă domnească din Câmpulung. Prin
săpăturile din cuprinsul acestui ansamblu arhitectural, începute
în 1975 în legătură cu lucrările de restaurare, au fost obţinute
numeroase informaţii privind cele mai vechi urme de locuire,
despre vestigiile din secolul al XIV-iea ale bisericii ctitorite de
Basarab I, ale elementelor de fortificare şi ale altor construcţii,
precum şi asupra evoluţiei ansamblului în secolele următoare.
Au fost scoase la lumină urme semnificative din secolul al XIViea, la E de biserica domnească.
Cercetarea acestora, precum şi a altor vestigii situate în
zona de la E de zidul care desparte incinta centrală de cea
dinspre răsărit a mânăstirii, au fost avute în vedere prin
săpăturile din vara anului 2000. Au fost trasate cinci noi secţiuni
şi casete (S. 15 B, 17 A, 17 B, 17 C, S 18, extinderea

64

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000
perioada folosirii sale ar putea îndemna la îndoială. Nivelul ei
de constructie se află deasupra unor depuneri suprapuse
solului steril.' în care s-au găsit câteva fragmente ceramice
hallstattiene precum şi mai multe fragmente caracteristice
secolului al XIV-iea. Pe nivelul de folosire al construcţiei sau pe
pardoseală nu s-au descoperit materiale care să ajute la datare.
Diferenţa de nivel, de peste 0,4 m, între cotele nivelului de
constructie al clădirii şi cel al zidurilor din secolul al XVII-iea,
cercetate în alte secţiuni, permite considerarea clădirii
mentionate ca fiind cu mult anterioară acestei din urmă etape
de ~onstrucţie. La aceeaşi părere conduce şi raportul direct
dintre zidul adosat clădirii şi zidul de incintă al mânăstirii din
secolul al XVII-iea. Dimensiunile edificiului, calitatea zidăriei,
tencuiala care acoperea pereţii în interior şi pardoseala de
cărămidă, care dau clădirii o anumită somptuozitate,
îndreptăţesc presupunerea că ea poate reprezenta una dintre
clădirile aparţinând vechii reşedinţe domneşti. Limitarea din
motive obiective a cercetării lasă în continuare nelămurite unele
probleme, între care întinderea clădirii spre N,
compartimentarea sa interioară, locul intrărilor şi altele. Faptul
că o importantă parte a suprafeţei pe care s-a dezvoltat
reşedinţa domnească de la Câmpulung este acoperită de
constructii moderne, ceea ce exclude aici posibilitatea unor
cercetări' viitoare, face ca într-o măsură însemnată
presupunerile privind vechea casă domnească să rămână
numai ipoteze.
Extinderea săpăturilor în incinta exterioară, de la est, a
mânăstirii, în zona în care au fost descoperite zidurile databile
în secolul al XIV-iea, este necesară pentru a putea obţine o
privire de ansamblu asupra tuturor acestor vestigii, contribuind
la lămurirea semnificaţiei lor şi aruncând mai mu]te lumini
asupra vechii reşedinţe voievodale de la Câmpulung. ln viitor ar
fi de avut în vedere o punere în valoare a ruinelor edificiilor de
mari proporţii, de un deosebit interes, aflate aici, printr-o
amenajare a terenului şi înlăturarea straturilor groase de
nivelare târzii şi prin realizarea unor amenajări de protecţie,
lucrări care implică eforturi materiale deosebite.
Planşa 12

44. Cârcea, corn.

Coşoveni,

jud. Dolj

Punct: Hanuri
Cod sit: 71901.03
Colectiv: Marin Nica, Simona Lazăr, Dan Bălteanu (ICSU Craiova);
Florin Ridiche (MO Craiova) şi studenţii: Olivia Dobrescu, Nadia
Mocofan (Universitatea Craiova), Gabriel Predescu (ULB Sibiu),
Carmen Voica (Facultatea de Istorie, Atena)

Punctul .Hanuri" se află situat la limita dintre terasele
ale Jiului, pe malul stâng al pârâului
Cârcea, la 9 km SE de Craiova şi la limita de SV a satului,
lângă halta SNCFR „Viaductul Cârcea", între calea ferată şi
şoseaua Craiova - Caracal. Siturile arheologice de la Cârcea,
punctele „Hanuri" şi „Viaduct" au fost descoperite întâmplător în
1970. în acel an, locuitorul Nicolae Staicu a prezentat
arheologilor de la actualul Institut de Cercetări Socio-Umane din
Craiova materialul ceramic şi uneltele de silex descoperite în
timpul săpării unui şanţ pentru instalarea unei conducte de gaze
care traversează punctul „Hanuri". În 1971 au început săpăturile
sistematice la Cârcea, săpături care continuă până în prezent şi
care au dus la descoperirea mai multor aşezări - preistorice, de
epocă romană şi feudale.
În punctul „Hanuri" au fost efectuate săpături între 1971 1975 şi 1997 - 2000. Obiectivul arheologic de la „Hanuri" a fost
distrus într-un procent semnificativ de lucrările de construire ale
căii ferate şi ale şoselei, de şanţul conductei de gaze, ca şi de
construirea locuinţelor contemporane şi de plantarea unor
culturi de vită-de-vie. Nivelurile superioare ale sitului au fost de
asemenea afectate de lucrările agricole, în zonele pe care s-a
practicat cultivarea cerealelor. Din suprafaţa iniţială a sitului despre care se poate presupune că măsura cca. 150 x 60 m s-au păstrat doar două porţiuni care mai pot fi cercetate în
prezent: una situată în faţa haltei SNCFR cu dimensiuni de cca.
25 x 6 m, iar cealaltă situată între haltă şi şosea se mai
conservă doar pe o suprafaţă de cca. 50 x 45 m. Imediat lângă
această suprafaţă se află zona din curtea locuitoarei Elena
Popa, situată pe o terasă chiar deasupra izvoarelor pârâului
Cârcea, zonă care pare să fi reprezentat centrul aşezării
neolitice timpurii şi care a fost şi ea grav afectată de
construcţiile de locuit, de anexele gospodăreşti şi de plantarea
vitei-de-vie.
' Până în prezent în punctul „Hanuri" au fost săpate 22 de
secţiuni, trasate începând de la limita sudică a sitului,
continuând spre N şi numerotate I - XXII.
începând din toamna anului 1997, odată cu eliberarea
terenului de la „Hanuri" de plantaţia de viţă-de-vie, Muzeul
Olteniei a finantat reluarea săpăturilor arheologice din acest
punct, colectivul' de cercetare fiind alcătuit din arheologi de la
Muzeul Olteniei şi de la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.
S. Nicolăescu - Plopşor". Principalele rezultate ale campaniilor
1997 - 1999 au fost: identificarea elementelor de apărare ale
aşezării Verbicioara pe latura sa de S (un şanţ larg de 14 m şi
adânc de cca. 2,9 m şi o palisadă) şi descoperirea unui
complex de 7 vetre care au aparţinut unei singure locuinţe care
a suferit o refacere, locuinţă ce poate fi încadrată în perioada
Gumelnita IV - Cernavoda III - Verbicioara. Acest complex de
vetre suprapune o groapă rituală cu nouă cranii umane din
prima fază a grupului cultural Cârcea, caracterizată prin
ceramică pictată alb pe roşu.
Campania 2000 a avut ca obiective stabilirea limitelor
aşezărilor neo-eneolitice ale culturilor Cârcea şi Gumelniţa, din
perioada de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului (culturile
inferioară şi superioară

Resume
L'ancienne residence des premiers voievodes de
Valachie (XIVe siecle) pase de nombreuses questions
concernant l'eglise, ainsi que Ies autres elements composants
de /'ensemble, parmi Jesquelles l'identification de la maison
princiere presente un interet particulier. Au XV/le siecle, suite a
la fondation du monastere, /'ensemble a ete entierement
modifie. L'eglise a ete rebâtie et Ies bâtiments monastiques ont
ete erigees sur un autre emplacement que Ies anciennes
constructions demo/ies.
Les fouilles ont mis a jour des vestiges notables qu'on
peut dater au X/Ve siecle dans la zone situee a /'est de l'eglise
princiere. Parmi ce/Ies-ci on doit mentionner une partie, mise a
jour sur une largeur d'environ 10 metres, d'un edifice aux murs
en pierre d'un metre d'epaisseur, avec un pavement de briques,
bâtiment qui pourrait appartenir a l'ancienne residence
princiere. On doit continuer Ies fow1/es dans l'espace qui n'a
pas ete affecte par des interventions modernes, pour pouvoir
obtenir plus de renseignements sur ces importants vestiges.

65

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000
Gumelniţa IV şi Cernavodă 111), din epocile bronzului (cultura
Verbicioara) şi fierului (cultura Basarabi) şi a aşezării de epocă
romană. S-a urmărit şi obţinerea unor date stratigrafice noi ale
acestor aşezări care se suprapun. În campania 2000 în S. XIX
a fost descoperit un alt complex de vetre (numerotate V. 1 - 4),
urme de chirpic, greutăţi de lut de mari dimensiuni, râşniţe şi
numeroase fragmente ceramice din toate categoriile de vase,
dar mai ales din cele de provizii de mari dimensiuni. Aceste
vetre au aparţinut unei locuinţe de suprafaţă care pare să fi fost
refăcută de mai multe ori. Luând în considerare poziţia gropilor
de pari şi grupările de materiale din jurul vetrelor se pot stabili
pentru această locuinţă dimensiunile de cca. 5 x 4 m. Cele
patru vetre au forme ovale sau aproximativ rectangulare, cu
dimensiuni cuprinse între 0,5 - 0,9 m şi au fost amenajate direct
pe nivelul de călcare. Secţiunea lor este uşor bombată la
centru, au fost îngrijit făţuite cu lut, iar partea superioară se
prezintă puternic crăpată datorită unei folosiri îndelungate.
Bucăţile de chirpic foarte mici şi rare descoperite în zona
vetrelor provin de la pereţii locuinţei, pereţi care, judecând după
dimensiunile fragmentelor păstrate, erau subţiri şi nu prea înalţi.
Stratul aşezării gumelniţene din aceeaşi secţiune este marcat
de vatra nr. 5, care a fost suprapusă de vatra nr. 4 a locuinţei
Verbicioara, aceasta din urmă situată la adâncimea de 0,7 m.
Diferenţa de nivel între cele două vetre (O, 55 m) marchează
limitele· nivelului de locuire Gumelniţa IV - Cernavoda III.
Cercetarea acestei secţiuni a fost întreruptă înainte de a se
ajunge la solul viu, din cauza posibilităţilor financiare relativ
limitate.
Nici în secţiunile S. XX şi S. XXI cercetarea nu a putut fi
finalizată pe întreaga suprafaţă deschisă din aceleaşi motive.
Cele două secţiuni au fost trasate în zona centrală şi mai
înaltă a aşezării, iar principalul obiectiv urmărit a fost în această
zonă identificarea traseului şantului de apărare al aşezării
Verbicioara. În S. XX (5,2 x 1,'25 m), în stratul vegetal de
culoare cenuşiu-negricioasă, au apărut fragmente ceramice
lucrate la roată, tipice epocii daco-romane. Începând cu
adâncimea de -0,4 m s-a reuşit delimitarea unui complex de
locuire: groapa unui bordei cu o formă probabil rectangulară cu
colţurile rotunjite. Au fost identificate trei gropi de pari, dispuse
în linie, distanţa dintre cele două plasate la extremităţi fiind de
cca. 4 m. Cea din colţul de SV a perforat vatra unei locuinţe
Gumelniţa. Gropile de pari s-ar putea să fi fost amplasate chiar
pe mijlocul bordeiului, care în acest caz ar fi avut o orientare E V şi acoperişul în două ape. Podeaua bordeiului a apărut la
adâncimea de -1 m şi era amenajată prin aplicarea unui strat de
lut. Profilul bordeiului poate fi studiat mai bine pe peretele sudic
al S. XX, unde se observă două straturi de umplutură ale
locuinţei îngropate: un strat de cenuşă gros de cca. 0,4 m situat
imediat deasupra podelei, suprapus de un strat de culoare
cenuşie puternic tasat. Nivelul Gumelniţa, a cărui limită
inferioară se află la adâncimea de -1, 15 m, a fost deranjat de
săparea gropii bordeiului, astfel încât nu s-au putut preciza nici
forma şi nici dimensiunile locuinţei preistorice, singurele indicii
identificate ale acesteia fiind două vetre şi podeaua de lut.
Vatra străpunsă de groapa de par a bordeiului are o formă
ovală cu diametrul maxim de 0,8 m şi grosimea de O, 1 m. O altă
vatră a aceleiaşi locuinţe a fost identificată în apropierea gropii
de par din colţul de SE a bordeiului.
Pentru delimitarea bordeiului a fost trasată S. XXI, cu
dimensiunile de 8 x 2 m, lângă profilul sudic al S. XX, cu un
martor între ele de 0,3 m. În această secţiune a fost identificat
un al treilea colţ al bordeiului. Tot aici a putut fi precizată o
succesiune stratigrafică mai complexă decât în S. XX - în care

nivelurile preistorice sunt deranjate de intervenţia din epoca
romană. Au fost identificate:
1. O vatră (V. 2) şi o groapă de epocă hallstattiană, cu
ceramică tipică pentru cultura Basarabi.
2. Două niveluri din epoca bronzului - cultura Verbicioara.
Celui mai vechi îi aparţine şanţul de apărare. Acest şanţ a fost
suprapus de resturile unui cuptor de ars ceramică şi de o vatră
(V. 3), ambele aparţinând unei faze ulterioare a culturii
Verbicioara. Vatra nr. 3 este suprapusă de cea aparţinând
culturii Basarabi.
3. La capătul de S al S. XXI la adâncimea de -0,35 m a
fost identificată o altă vatră (V. 1) care aparţine unei locuinţe cu
ceramică tipică fazei Gumelniţa IV, contemporană cu Sălcuţa
IV. Această vatră are dimensiunile de 1,25 x 0,8 m, a fost
amenajată pe un pat de cioburi.
Dintre complexele identificate în campania 2000
evidenţiem resturile cuptorului de ars ceramică din cultura
Verbicioara, care are gura în formă de arcadă ornamentată,
constituind un unicat în aria acestei culturi, ca şi locuinţa de tip
bordei, al cărei inventar conţine atât ceramică daco-romană
lucrată la roată, cât şi fragmente lucrate cu mâna din pastă
zgrunţuroasă, cu forme care nu se regăsesc în repertoriul
ceramicii secolelor li - III p. Chr. şi care, cel puţin în etapa
actuală a cercetării - fără fi fost încheiată cercetarea întregului
complex şi luând în considerare starea fragmentară a
materialului - par să aparţină unei epoci mai târzii. De
asemenea materialul descoperit în complexele stratigrafiate ale
epocii bronzului oferă o imagine mai clară a periodizării culturii
Verbicioara, iar cercetarea elementelor sistemului de fortificare
al aşezării acestei culturi contribuie la cunoaşterea amenajărilor
de acest tip. Faptul că şanţul de apărare cu palisadă proteja
doar o parte a aşezării Verbicioara - cea localizată în punctul
.Hanuri" - complexele Verbicioara contemporane din punctul
.Viaduct" rămânând în afara zonei protejate, ar permite
formularea ipotezei de lucru că această parte a aşezării a avut
un statut aparte din punct de vedere economic, social sau
militar.
Continuarea săpăturilor din punctul ,Hanuri" ar putea
aduce noi date despre geneza şi evoluţia culturii Gumelniţa,
despre culturile perioadei de tranziţie de la neolitic la epoca
bronzului şi despre periodizarea culturii Verbicioara, ca şi
despre locuirea din epoca romană din această zonă geografică.
Planşa 13

45. Cefa, corn. Cefa, jud. Bihor [Aşezarea

Rădvani]

Punct: La Pădure
Cod sit: 28255.01
Colectiv: Ioan Crişan - responsabil (MTC Oradea); Simona Stanciu,
Florin Sfrengeu (Universitatea Oradea)
Aşezarea medievală Rădvani

se află la circa 3 km SV de
Cefa şi la tot atâţia kilometri de frontiera
româno-ungară, la marginea de N a Pădurii Rădvani.
Începute cu mult timp în urmă, cercetările de teren de pe
raza localităţii Cefa au condus la descoperirea mai multor
puncte cu urme de locuire, între care şi cel de la marginea
Pădurii Rădvani. Este vorba de o aşezare de lungă durată a
cărei existenţă s-a derulat pe aceeaşi vatră începând din
neolitic. Din anul 1214 până în sec. XVII, când a fost
abandonată din cauza numeroaselor incursiuni turceşti,
aşezarea apare în documente sub numele de Rădvani. În

centrul
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!uncţie

de topografia locului, suprafaţa aşezării a fost împărţită
1n patru sectoare: A, B, C, D. Cercetările se
desfăşoară pe criteriul arheologiei aşezărilor, fiind vizate în
principal nivelele medievale timpurii de locuire (sec. VIII - XIII).
Sondajele de control stratigrafic iniţiate cu 15 ani în urmă au
fost efectuate în toate cele patru sectoare. Între anii 1990 1999 săpăturile s-au desfăşurat în sectorul D unde locuirea a
fost mai consistentă. Au fost cercetate mai multe complexe de
locuire şi anexe gospodăreşti medievale timpurii (sec. VIII - X şi
XI - XIII) şi medievale (sec. XIV - XVII), publicate în literatura de
specialitate.
În anul 2000 a fost abordată necropola aşezării, localizată
printr-un sondaj de control încă în anul 1986 în sectorul A
("Hotare") al aşezării. Prin cooptarea în colectivul de cercetători
a unui antropolog se vizează o cercetare interdisciplinară a
necropolei. Au fost identificate 78 morminte care, pe baza
situaţiei stratigrafice şi a materialului arheologic aflat în
conţinutul lor, se încadrează în intervalul cronologic cuprins
între secolele XI - XVII. Piesele din inventarul mormintelor:
monede, podoabe, accesorii vestimentare, deşi puţine la
număr, prezintă interes ştiinţific şi au o certă valoare
muzeografică. Monedele emise în timpul domniei regelui
Ladislau I (1077 - 1095) sunt mărturii care confirmă că în
secolul al XI-iea aşezarea era locuită. A fost totodată
descoperită şi parţial dezvelită fundaţia de piatră a unei
construcţii ai cărei pereţi au fost de cărămidă, după toate
probabilităţile o biserică. Piatra din fundaţie este ecarisată şi
prezintă elemente de decor sculptat, indicii că aceasta provine
de la un edificiu mai vechi dezafectat. Cronologic biserica
corespunde nivelului de înmormântări din secolele XIV - XVI.
Prin continuarea săpăturilor în necropolă, în anul 2001 se
urmăreşte în primul rând dezvelirea fundaţiei întregii construcţii
în vederea reconstituirii planului acesteia şi clarificării functiei
sale. Vor fi totodată dezvelite şi studiate mormintele ce ~or
apare. Poziţia lor şi eventualele obiecte de inventar vor constitui
elemente noi pentru cunoaşterea necropolei şi a datării mai
exacte a vestigiilor monumentului.

probablement une eglise.

46. Cenade, corn. Cenade, jud. Alba
Punct: Biserica fortificată
Cod sit: 3770.01
Colecttiv: Zeno Karl Pinter - responsabil, Ioan Marian Tiplic (ULB
Sibiu); Maria Crângaci (ICSU Sibiu)
'

În conformitate cu planul de supraveghere şi cercetare
a incintei bisericii catolice din Cenade, în cele două
perioade de cercetare (martie, august 2000) au fost trasate
şase casete (C. 1 - C. 6). C. 1 - C. 2, C. 4 - C. 5 au fost trasate
două perpendiculare pe fundaţia bisericii, respectiv celelalte
două pe fundaţia zidului de incintă, pe latura de N a incintei, iar
ultimele două (C. 3 - C. 6) au fost trasate în interiorul bisericii,
pe latura de N, la îmbinarea altarului cu nava. Casetele C. 4 C. 5 au fost unite printr-o secţiune cu lungimea pe latura de E
de 9,8 m, pe latura de V de 9,65 m, iar lăţimea de 2 m. La
ambele capete ale secţiuni au fost lăsaţi martori de 0,5 m, între
aceasta şi casetele C. 4 şi C. 5. Cercetarea arheologică
urmărea să stabilească stratigrafia incintei fortificate şi
eventualele urme de construcţii adosate zidului de incintă.
Sectiunea S. 1 I 2000. Secţiunea a fost trasată urmărindu
se unirea casetelor C. 4 şi C. 5 I 2000, astfel încât cele două
casete de sondaj realizate la fundaţiile bisericii respectiv zidului
de incintă să poată fi corect evaluate în contextul ansamblului
arheologic şi totodată corelate printr-o stratigrafie completă. Din
acest punct de vedere rezultatele nu au fost spectaculoase
datorită bulv~rsării nivelelor de depunere de gropile mormintelor
descoperite. ln acest nivel de înmormântări au fost cercetate 29
de morminte păstrate parţial sau întregi, dispuse pe toată
suprafaţa secţiunii cercetate (M. 1 - M. 6 au fost descoperite în
C. 4; M. 7 - M. 29 în S. 1). Întreaga datare a mormintelor se
bazează pe descoperirea în M. 1 a unui qvartig emis în timpul
domniei lui Sigismund de Luxemburg. Datarea cea mai veche
pentru acest mormânt este sfârşitul sec. XIV. În umplutura
gropii sale au fost descoperite fragmente de oase apartinând
unui mormânt anterior, precum şi urme de mortar şi spărturi de
cărămidă, ceea ce duce la concluzia că groapa a fost săpată
după ce exista o constructie în incintă.
În capătul de N ai S. 1 nivelul de înmormântări este
suprapus de un pavaj din piatră, un pavaj (?) direcţionat N - S,
cu lăţimea de 1,7 m şi lungimea de aproape 2 m. În imediata
apropiere a acestuia au fost descoperite oase umane răvăşite:
un craniu, mai multe femure, tibii şi oase ale membrelor
superioare, nici unul în poziţie anatomică, ce par a fi
reînhumate după ce pavajul (?) a fost terminat, deoarece
groapa în care au fost depuse străpunge pe latura de E pavajul
de piatră. Pentru clarificarea situaţiei a ceea ce, în această
etapă numim pavaj, este absolut necesară continuarea
cercetării arheologice în perimetrul de N al curtii bisericii Se
poate conchide, pe baza celor cunoscute până În prezenÎ, că
pavajul a fost deranjat de nişte morminte şi la rândul lui a
deranjat morminte mai vechi, ca atare data construirii acestuia
trebuie să fie ulterioară majorităţii înhumărilor din acest areal,
astfel putem spune că acest pavaj a fost construit cândva după
secolul al XVI-iea.
În C. 1 - trasată perpendicular pe latura de N a navei
bisericii, la îmbinarea corului cu nava -, şi C. 4 - trasată pe
latura de N a navei bisericii -, a fost descoperit un zid din piatră
legată cu mortar (h = 0,95 m), ce dublează la aproximativ 0,3 m
arheologică
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Resume
Les recherches archeologiques de surface entreprises
aux environs de la localite Cefa, departement de Bihor; ont
conduit a la decouverte d'une habitation de longue duree.
Depuis l'annee 1214 jusq'au XV/le siec/e l'habitation apparaît
dans Ies documents sous le nom de Rădvani. Apres Ies fouilles
effectues pendant 15 annes dans le centre du village, en 2000
ont demarre Ies fouilles dans la necropole. On a identifie 78
tombeaux et Ies vestiges d'une construction a murai/le
'
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a navei. Acest aspect ne permite să
acest zid ca aparţinând unei faze mai vechi de
construc!ie a bisericii sau poate chiar unui alt edificiu de cult
anterior celui actual.
Pe baza cercetării arheologice efectuate în cursul lunii
august 2000 se poate spune că, din punct de vedere al datării
cronologice, atât restul de pavaj prins cu mortar cât şi
mormintele cercetate, se încadrează în perioada cuprinsă între
secolele XIV - XVIII. O datare mai exactă şi o clarificare asupra
existenţei sau nu a unui drum de acces la cămările de lemn, ce
se presupune că au existat (o analogie pentru acest sistem de
cămări de lemn avem la Miercurea Sibiului), se va putea face
numai în urma unor cercetări viitoare.
actuala

fundaţie

pentru secolele XII - XIII. Acestea au fost cel mai probabil
angrenate de pe prima terasă a Oltului, datorită lucrărilor de
amenajare a terenului în vederea construirii clădirii.
Drept concluzie se poate afirma, că edificiul denumit
conacul Szekely - Potsa este o clădire care s-a dezvoltat în
cursul a două secole în jurul unui nucleu din secolul al XVIII-iea,
reprezentând în momentele sale de maximă dezvoltare un
exponent al arhitecturii de la sfârşitul secolului al XIX-iea.

considerăm

48. Ciocadia, corn.

• Ciocadia, jud. Gorj

Punct: Codrişoare
Cod sit: 78917.01
Colectiv: Vasile Marinoiu - responsabil, Dumitru Hortopan (MJ Gorj)

47. Chilieni, or. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

În urma sesizărilor primite de la locuitorul Simion Ţop din
satul Ciocadia, s-a realizat un sondaj în punctul Codrişoare.
Mâna de lucru a fost asigurată cu muncitori de la Muzeul
Judeţean Gorj.
Punctul Codrişoare se află situat la intrarea, dinspre S în
satul Ciocadia - la 300 m E de malul stâng al pârâului Ciocadia
şi la 3 km N de DN 67 (Târgu Jiu - Râmnicu Vâlcea).
Sondajul a constat în trasarea unei casete cu dimensiuni
de 3,5 x 2 m, în colţul de SV al unui platou cu o suprafaţă de
cca. 6 ha.
La -0,3 m faţă de nivelul actual de călcare a apărut
fundaţia unui zid din piatră de râu legată cu mortar de var cu o
grosime de 0,6 m, orientată E - V. La -0,4 m s-a descoperit o
suprafaţă de formă circulară, cu arsură puternică, având
diametrul de 0,85 m şi grosimea de 0,2 m. Lângă zid, în partea
sudică, a apărut un pavaj din piatră de râu de diferite
dimensiuni.
Materialele arheologice descoperite sunt de factură
romană: fragmente de olane, ţiglă şi cărămidă (acestea din
urmă având diferite dimensiuni: 0,3 x 2,25 x 0,05 m; 0,39 x 0,25
x 0,06 m; 0,42 x 0,29 x 0,06 m, etc.), ceramică şi sticlă
fragmentară, mai multe fragmente de la un vas de bronz, o
aplică traforată din bronz, o fibulă traforată din bronz, o altă
fibulă din bronz de tipul profilat, un cuţit din fier, un inel din fier
având gravat chipul zeului Mercur, mai multe fragmente de
argint dintr-un cercel filigranat de tipul „nodul lui Hercule", un
fragment dintr-o mărgea discoidală din os decorat cu cercuri
incizate concentrice, piroane din fier, un calapod din piatră,
partea superioară a unui ac de păr din bronz.
Sondajul de la Ciocadia este încă insuficient pentru a
trage unele concluzii privitoare la destinaţia locuirii romane de
aici (vil/a rustica sau fortificaţie) sau referitoare la întinderea
acesteia. Această descoperire vine să aducă pe harta
arheologică a judeţului Gorj un nou sit de epocă romană care
se încadrează cronologic în secolele li - III p. Chr.
Planşa 14

Punct: Conacul Szekely • Potsa
Cod sit: 63410.01
Colectiv: Bart6k Botond (OJPCN Covasna); Bordi Zsigmond
(MN Secuiesc)

Bengeşti

Lorănd

Situat în lunca Oltului la cca. 200 m V de biserica
din localitate, conacul a servit în perioada secolelor
XVII - XIX ca reşedinţă a familiei Szekely, familie de mici nobili
locali. La sfârşitul secolului al XIX-iea a trecut prin căsătorie în
posesia familiei Potsa, înrudită cu ea, ai cărui reprezentaţi au
deţinut funcţii importante în cadrul structurilor politice şi
administrative din vechiul judeţ Trei Scaune la începutul
secolului al XX-iea. După 1948 clădirea a servit ca sediu al
C.A.P. - ului local, iar după dispariţia acesteia a fost locuită de
câteva familii de rromi. În anul 2000 clădirea a fost trecută în
patrimoniul Direcţiei pentru Ocrotirea Copilului din cadrul
Consiliului Judeţean Covasna urmând să fie renovată şi dată în
funcţie ca orfelinat.
Pentru descărcarea terenului de sarcină istorică,
O.J.P.C.N. Covasna în colaborare cu Muzeul Naţional Secuiesc
a efectuat în perioada 20.08 - 22.09 2000 o serie de sondaje
arheologice. Au fost realizate în total 15 secţiuni şi respectiv 15
casete, atât în interiorul cât şi în exteriorul clădirii.
Cercetările au evidenţiat faptul că clădirea a evoluat dintrun nucleu format din două încăperi, cu pivniţă, care a fost o
anexă a conacului medieval, demolat, dar care n-a putut fi
identificat pe teren. Primele transformări ale clădirii au avut loc
la mijlocul secolului al XVIII-iea prin adosarea unor încăperi
suplimentare. În cursul secolelor următoare clădirea a suferit
transformări permanente, prin adăugirea a noi încăperi. Forma
sa actuală cu opt camere, tindă şi scări monumentale a obţinut
o la sfârşitul secolului al XIX-iea.
În C. 2, deschisă în colţul de SE al clădirii, au fost
descoperite substrucţiile unei clădiri, de mici dimensiuni,
probabil un hambar datat pentru secolul al XVII-iea de o oală
borcan, de culoare neagră, lucrată la roată rapidă, ars
reducător, având buza dreaptă trasă uşor în exterior. Oala avea
o singură toartă şi era decorată cu două benzi paralele incizate
aflate pe umărul vasului.
Materialul arheologic descoperit a constat în primul rând
în ceramică datând din secolul al XIX-iea, acoperind toată
gama ceramicii populare locale.
În secţiunea S. 3 au fost descoperite, în poziţie secundară
câteva fragmente din pereţii unor oale borcan lucrate la roată
înceată, decorate cu linii incizate paralele sau în spirală databile
reformată
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49. Cioroiul Nou, corn.

Cioroiaşi,

4. În faţa acestei structuri de zidărie a apărut o groapă
lată de 1,5 m şi adâncă de 2,8 m. în interiorul acestui complex

jud. Dolj

au fost aflate resturi de oase de animale între care şi un
fragment de maxilar de porc, ca şi cioburi de sticlă şi ceramică
ce prezintă urme puternice de arsură. La adâncimea de -2,8 m
a fost descoperit un opaiţ cu 5 ciocuri (11 x 9,5 x 3,5 cm).
Acesta a fost executat din pastă fină de culoare gălbuie. Toarta
nu s-a păstrat. Pe spate opai!ul este ştampilat. Actualmente
ştampila nu mai poate fi citită.
5. În C. 11 - 12, la -0,95 m adâncime am depistat urmele
unei instalaţii de încălzire (hypocaustum). în porţiune săpată au
fost surprinse bazele a şase pile din cărămizi lipite cu lut,
dispuse pe două rânduri orientate NV - SE. Acestea sunt
constituite din două - trei cărămizi mici (0,22 x 0,22 x 0,06 m)
suprapuse, aşezate fiecare pe câte o cărămidă-bază ceva mai
mare (0,32 x 0,32 x 0,06 m). Pe platforma hypocaustului aflată
la -1,2 m, pot fi observate şi urme altor pile care în prezent nu
se mai păstrează, fiind demontate. Distanta dintre cărămizile
bază este de 0,23 m. Pentru a determina mărimea
hypocaustului, în capătul de E al secţiunii, după lăsarea unui
martor, am săpat o casetă (2 x 2 m). Se pare că latura E - V a
hypocaustului măsura 5 m. Este a doua instalaţie de acest gen
cunoscută la Cioroiul Nou, după cea aflată sub cimitirul actual,
care era menită să deservească termeles.
Epuizarea fondurilor alocate nu a permis cercetări de mai
mare amploare în cadrul acestui complex (C 6). După
fotografiere şi desen, complexul, ca dealtfel întreaga secţiune
au fost astupate în vederea unei cercetări mai amănuntite în
campaniile viitoare. Deocamdată au fost dezvelite două rânduri
de pi/ae orientate NV - SE. Multe din cărămizile descoperite aici
poartă ştampila legiunii a VII-a Claudia.
6. În faţa acestora, la E de cele două rânduri de pilae a
fost descoperită o aglomerare de cărămizi (C 5) a cărei
prezenţă nu o putem explica încă.
Alte descoperiri notabile: mai multe fragmente de sticlă,
un fragment de silex (5 x 4 cm) găsit la suprafaţa solului, un
topor de piatră (8 x 4,5 x 4,5 cm) cu gaură de înmănuşare din
epoca bronzului (C. 8, la adâncimea de -0,35 m). o cărămidă
fragmentară cu linii incizate în reţea (C. 8, la adâncimea de 0,5 m). un castron executat la roată din pastă fină de culoare
gri-cenuşie (22 x 8 x Bem) cu fundul perforat (C. 10, la
adâncimea de -1, 1 m). De asemenea sunt de remarcat mai
multe fragmente de cărămizi cu diferite semne incizate, un
proiectil de piatră (D =9 cm; g =5 cm) şi o buză de mortarium.
Sondajul din 2000, deşi de mici dimensiuni, a dus la
descoperirea unor vestigii - clădirea cu hypocaust - care alături
de edificiile cunoscute din cercetările anterioare subliniază
poziţia deosebită a sitului de la Cioroiu printre aşezările fără
statut urban din Dacia romană. Apariţia cărămizilor cu ştampila
legiunii VII Claudia, atestă participarea armatei la lucrările cu
caracter edilitar de la Cioroiu şi deci importanţa pe care o
atribuia aşezării administraţia provincială romană.
În campania din 2001 se intentionează continuarea
cercetărilor arheologice pe o scară mai ,.;,are. Vor fi executate
săpături în suprafaţă în zona şanţului şi spre interiorul
fortificaţiei pentru a se clarifica structura şi în măsura posibilului
şi cronologia sistemului de apărare al aşezării.
Planşa 15

Cod sit: 71849.01
Colectiv: Liviu Petculescu - responsabil (MNIR); Dorei Bondoc (MO
Craiova)

în acest an au fost reluate cercetările arheologice în
cadrul aşezării romane de la Cioroiul Nou, cu fonduri reduse
puse la dispozi!ie de către Muzeul Olteniei. Săpături în cadrul
aşezării de aici s-au mai făcut în anii 1938, 1959, 1960 şi 19611.
Din pricina faptului că situl arheologic se află în proprietate
privată şi este acoperit cu diverse culturi agricole, obiectivul
atacat a fost terasa din partea de NV a aşezării. Secţiunea S. 1
I 2000 a fost trasată la o distantă de 300 m V fată de
aliniamentul vechiului cimitir. Facem 'această precizare întrucât
după cele constate la fata locului, în urmă cu 40 ani aria
cimitirului era ceva mai mi~ă decât în prezent. Din acest punct
de vedere, pe planul general2 ridicat atunci, acest reper ar
trebui uşor modificat. Orientată E - V, S. 1 I 2000 a avut
lungimea de 24 m şi lătimea de 2 m. Fată de cursul actual al
pârâului Cioroiu, secţiu~ea a avut capătui vestic la 22 m S de
această apă. Şi în acest caz vechile măsurători nu mai
corespund; mai mulţi săteni au relatat că albia pârâului a fost
dragată şi modificată între timp, faţă de vechiul curs. Scopul
urmărit prin săparea acestei secţiuni a fost acela de a depista
eventualele complexe în această porţiune de teren, până în
prezent necercetată arheologic 3. La suprafaţă se găseşte un
strat de sol vegetal destul de subţire (0,2 m), care conţine
fragmente de ţigle, olane şi cărămizi, pietre, ceramică, cochilii
de melc, toate răvăşite de lucrările agricole. Alături de acestea
s-au descoperit patru cuie din fier şi câteva fragmente de
paviment în formă de pişcot. Stratul următor este de pământ de
culoare galben-cenuşie şi este mai greu de sesizat. Totul pare
a fi o nivelare a unor structuri mai vechi. Dumitru Tudor
menţiona faptul că în anul 1926, terasa vestică a aşezării, unde
am trasat secţiunea S. 1 I 2000 a fost nivelată de săteni în
vederea ob!inerii terenului necesar culturilor agricole4. Cel de-al
treilea şi ultimul strat, de culoare galbenă-maronie este şi cel
mai bogat în obiecte şi complexe arheologice, care vor fi
prezentate sumar în cele ce urmează.
1. Spre capătul estic al secţiunii, în caroul 2, la -0,55 m
adâncime a fost depistată o structură de zidărie (C 1) ce iese
din peretele secţiunii. Este vorba despre pietre lipite cu mortar,
pe o suprafaţă de 1,24 x 0,55 m. în apropiere de acest complex
au mai fost descoperite: o monedă de bronz (C. 4, la
adâncimea de -0,75 m) emisă de Traian; o altă monedă din
bronz, bătută în vremea lui Alexandru Severus şi o fusaiolă din
lut (ambele în C. 3, la adâncimea de -0,6 m); un cuţit-cosor de
18,3 x 3 cm şi un cârlig din fier lung de 15 cm (ambele în C. 1,
la adâncimea de -0,7 m); partea inferioară a unui vas executat
la roată din pastă roşie, h = 7 cm, D1und = 9,5 cm (C. 2, la
adâncimea de -1, 1 m) şi un fragment de râşniţă (partea
superioară) din piatră, înalt de 1Ocm (C. 2, la adâncimea de 1,2 m).
2. Lângă baza formaţiunii de zidărie, la V de aceasta (C.
2, la adâncimea de -1,25 m) a fost depistată o groapă de
provizii (C 2) cu diametrul de 1,4 m, adâncă de 0,7 m, cu pereţii
şi fundul ars.
3. În C. 7 - 8, la -0,5 m adâncime a fost surprinsă o
formaţiune compactă de pietre şi cărămizi (C 3), prinse cu
mortar şi lut, lată de 1,9 m, ce s-a păstrat pe o înălţime de cca.
1 m.

1. D. Tudor, Oltenia romană, edi!ia a li-a, Bucureşti, 1958, p.
176 şi urm.; idem, Săpăturile arheologice de la Cioroiul Nou,
MCA, 8, 1962, p. 547 - 553; idem, Templul şi statuetele romane
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de la Cioroiul Nou, în: Omagiu lui P. Constantinescu-laşi cu
prilejul împlinirii a 70 de ani, Bucureşti, 1965, p. 109 - 115; D.
Tudor. I. Diaconescu, Gh. Popilian, Şantieru/ arheologic Cioroiul
Nou (1960-1961), Apulum, 6, 1967, p. 593 - 605.
2• D. Tudor, MCA, p. 547, fig. 1; D. Tudor, I. Diaconescu, Gh.
Popilian, op. cit., p. 594, fig. 1.
3. D. Tudor, MCA, p. 548.
4• Ibidem
5. D. Tudor, I. Diaconescu, Gh. Popilian, op. cit., p. 599.

50. Cladova, corn.

Păuliş,

V şi este

de 0,9 m. La 3 m E de aceeaşi locuinţă se află o
?) cu g;,,ra circulară (D = 1,6 m) şi cu pereţii
drepţi (adâncime fa!ă de nivelul de călcare dacic -0,9 m). Din
umplutura ei provin fragmente de vase borcan, lucrate cu
mâna, oase de bovine şi lemn carbonizat. Podelele locuinţelor
constau dintr-o !uluială (grosime de 10 cm) aplicată direct pe
stânca nativă. Nu au fost surprinse vetre de foc şi nici urme ale
structurii de rezistenţă sau ale suprastructurii. Distanţele dintre
locuinţe sunt de 11, respectiv 6 m.
Inventarul cel mai bogat provine din locuinţa situată pe
terasa a doua: ceramică lucrată cu mâna sau la roată (în total
cca. 20 kg), o brăţară şi un vârf de săgeată, ambele din bronz,
precum şi o tetradrahmă de Dyrrhachium (Meniskos
Phi/adamon). Din cadrul materialului ceramic atrag aten!ia în
mod deosebit fragmentele de ceramică pictată (motive
geometrice aplicate cu vopsea maronie pe fond crem, linii crem
pe fond roşu aprins) şi imitaţiile de vase greceşti (pseudokantharoi). Aceste piese au fost descoperite, fără excepţie, în
primul strat de folosire al locuinţelor. Nu se poate preciza cu
certitudine dacă este vorb~ doar de importuri sau de prezenţa
efectivă a unei comunităţi celtice. Ce ştim cu siguranţă este că
materialul de origine scordiscă se asociază cu amplele lucrări
de fortificaţie şi cu intensificarea locuirii pe Dealul Carierei.
În Evul Mediu, zona a fost nivelată. Din stratul de
amenajare provin fragmente de cărămizi romane, ceramică de
tip Geala (sec. III - V p. Chr.), precum şi ceramică medievală
(de remarcat funduri de vase cu mărci de olar). Pe terasa cea
mai joasă a fost amenajat un atelier metalurgic care urmează
să fie dezvelit în întregime în campania 2001. În urma colării
profilelor rezultate din secţiunile practicate pe axa E - V se
poate afirma cu certitudine că atelierele metalurgice (până la
ora actuală au fost identificate şase) sunt anterioare bisericii
construite la sfârşitul secolului XIII - începutul sec. XIV.
Întregul material arheologic, precum şi documentaţia de
săpătură se află la Complexul Muzeal Arad.

jud. Arad

Punct: Dealul Carierei
Cod sit: 11566.01
Colectiv: Vasile
Hi.igel (CM Arad)

Boroneanţ

lată

groapă (menajeră

(MMB), George Pascu Hurezan, Peter

Dealul Carierei domină confluenţa văilor Cladovei şi a
Primele săpături, pseudo-arheologice, au fost
efectuate aici în anul 1892. Cercetarea arheologică sistematică
a fost începută de Vasile Boroneanţ în 1976. Până în anul 2000
au fost excavate 16 secţiuni, dintre care una (S. 7) traversează
întregul sit pe lungime (de la S la N) şi 11 casete. Au fost
descoperite urme de locuire din paleoliticul superior, bronzul
timpuriu, prima vârstă a fierului, Latene-ul dacic (fortificarea
platoului - sf. sec. li a. Chr.), perioada stăpânirii romane asupra
Daciei, epoca post-romană (sec. III - V) şi Evul Mediu (sec. XI XVI). În cea din urmă perioadă, în perimetrul sitului au
funcţionat o fortificaţie de pământ (sec. X I XI - XIII), ateliere
metalurgice (sec. XII - XIII) şi o biserică (sf. XIII - XVI) precum şi
un cimitir (sec. XI - XVI).
Obiectivul campaniei 2000, desfăşurată între 9 şi 20
octombrie, a fost excavarea segmentului de E (55 x 2 m) al
secţiunii magistrale (lungime totală: 118 m) care traversează
platoul pe axa E - V, în dreptul laturii de N a bisericii.
Conformaţia actuală a terenului permite recunoaşterea a două
terase artificiale amenajate la E de biserica medievală, aflate la
5, respectiv 30 m de absida acesteia, diferenţa faţă de nivelul
de construcţie al bisericii fiind de 1, respectiv 4,5 m, iar
su prafaţa teraselor de câte 100 m2.
Stratigrafia relevată este relativ simplă şi uniformă: peste
stânca nativă (granodiorit) se dispune un strat de loess, steril
din punct de vedere arheologic, urmat de straturi succesive
aparţinând locuirii hallstattiene, celei dacice şi medievale. Nu au
fost descoperite elemente ale locuirii paleolitice şi din vremea
bronzului timpuriu, prezente în segmentul vestic al secţiunii.
A doua terasă a fost amenajată în epoca hallstattiană,
fapt demonstrat de conturul unei locuinţe (lungimea păstrată:
4,5 m) adâncite în stânca nativă. Aceasta a fost parţial
deranjată de amenajările medievale. Fragmentele de ceramică
neagră, canelată, descoperite în interiorul ei, o trimit spre
acelaşi orizont Gava ca şi descoperirile de pe laturile de N şi V
ale platoului. Terasa mai înaltă şi alta intermediară, care astăzi
nu mai este sesizabilă la suprafaţă datorită lucrărilor medievale,
au fost amenajate în a doua jumătate a secolului li a. Chr., în
cadrul amplelor transformări care au afectat şi laturile de N, V şi
S ale platoului. Pe fiecare dintre cele trei "etaje" de terase au
fost construite locuinţe, adâncite cu 0,25 - 0,8 m în stânca
nativă. Locuinţele sunt orientate N - S (paralel cu curbele de
nivel), în sec!iune fiind surprinsă lăţimea acestora (2,8 - 3,5 m).
Intrarea în locuinţa situată pe terasa a doua se află pe latura de
Mureşului.

Bibliografie
1. Repertoriul arheologic al Mureşului inferior. I. Judeţul Arad,
1999, p. 55 - 58;
2. A. A. Rusu, G. P. Hurezan, Cetăţi medievale din judeţul Arad,
Arad, 1999, p. 43 - 47;
3. idem, Biserici medievale din judeţul Arad, Arad, 2000, p. 74 80, p. 172 - 173;
Timişoara,

The site is situated about 30 km W from Arad, beneath
the conf/uence of the rivers Cladova and Mureş. Systematic
excavations were started by Vasile Boroneanţ back în 1976
revealing artifacts and habitation /evels from the Late
Paleolithic, Early Bronze Age, Hallstatt, Dacian Latene, Roman
period and the Middle Ages (10/11'h - 16'h centuries).
Last year's research was located în the southeastern part
of the site. On three artificial terraces, we excavated Hallstatt
and Dacian habitation /eve/s. Amang the artifacts found in the
later there are fragments of whee/-made, painted pottery,
imitations of Greek vessels (pseudo-kantharoi) and a silver coin
issued in Dyrrhachium under Meniskos Philadamon. These
artifacts points for a clase relation of the inhabitants of the site
with the Scordisci, at the end of the 2!'d century BC. A/so to this
period we propose to be dated the first fortification of the site.
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piatră (calcar) neregulate de mărimi medii şi mortar (în cantităţi
însemnate; diformitatea pietrei a impus acest lucru), compus
din nisip, var şi ceramică pisată. Mortarul este identic celui
folosit pentru construirea ambelor turnuri. Fundaţia depăşeşte,
în secţiune orizontală, baza turnului, crepida, raza ei fiind mai
mare decât raza laturii semicirculare cu 0,4 m.
Studiul stratigrafic în S. 2 arată că terenul a impus
construirea unei asemenea fundaţii, zona fiind una accidentată.
În umplutura care a astupat elevaţia, nivelând terenul (între
şanţul de apărare şi piciorul turnului) s-au descoperit resturi
litice, puţin material ceramic (sec. III - IV) şi o monedă
Constantin.
Fundaţiile celuilalt turn (cel de SV) sunt mult mai mici,
abia atingând 1,7 m, fapt explicabil tot prin configuraţia
terenului. Crepida turnului este de 0,45 m.
Considerăm că perioada în care a fost construită poarta
de NE este cea cuprinsă între sfârşitul sec. al III-iea p. Chr. şi
începutul secolului următor. Pe durata fiinţării ei au avut loc cel

ln the southeastern extremity of the site we have
identified a medieval workshop (no. 6) dated to the 12'h - 131h
centuries, a structure which wifi be fu/fy excavated in 2001.

51.

Constanţa,

jud. Constanţa [Tomis]

Punct: oraşul romano-bizantin; Poarta Mare
Cod sit: 60428.01
Colectiv: Gheorghe Papuc - responsabil, Liviu Lungu (MINAC)

Aflate în aria peninsulei tomitane, aproape de esplanadă,
delimitate de străzile Virtuţii, Mihail Kogălniceanu, Dragoş Vodă
şi Mircea cel Bătrân, vestigiile porţii de N a cetăţii se dovedesc
a face parte dintre cele mai importante descoperite în ultimii ani
în capitala Scythiei Minor.
Poarta trebuie să fi fost o construcţie monumentală
(oricum, mult mai mare decât cele trei porţi cunoscute). Calea
de acces propriu-zisă, pavată cu lespezi mari din piatră (1, 1 x
0,6 x 0,2 m) are lăţimea de 10,5 m, temeliile celor două turnuri
care flancau (ambele în formă de "U") având, fiecare, lungimea
de 15 m şi lăţimea (măsurată la baza axului frontal) de 11,5 m,
grosimea la bază fiind de 3,5 m. Ca elemente constructive
deosebite se remarcă, la turnul din SV, o paterna (1,36 m
lăţime; străbate în unghi de 45° latura exterioară a turnului) şi
un tunel (I = 1 m, h = 2 m) care se deschide în interiorul
turnului, după ce spintecă latura dinspre NE, pe toată lungimea,
întrerupându-se sub pavajul străzii Dragoş Vodă din cauza
prăbuşirii pământului de sub carosabil (prăbuşire veche). Turnul
din NE este puternic afectat de lucrările edilitare moderne,
astfel încât el nu mai păstrează decât latura frontală
semicirculară, pe înălţimea a trei asize, blocurile de parament
având dimensiuni apreciabile (1,2 x 0,8 x 0,6 m şi 0,5 x 0,6 x
0,6 m). (La turnul dinspre SV, paramentul nu se mai păstrează).
Emplectonul este format din var, nisip şi ceramică pisată.
Primele date ştiinţifice despre acest sit au fost furnizate
de Scarlat Lambrino în anul 1933, când savantul a întreprins
cercetări pe locul unei foste geamii, identificând temeliile
turnului de SV şi o parte din pavajul căii de acces, emiţând
ipoteza existenţei în perimetrul amintit a unei porţi
monumentale.
Între 1960 - 1962, câteva sondaje efectuate de MINAC
semnalează atât prezenţa temeliilor descoperite cândva de
Lambrino, cât şi pe cele ale turnului de NE. O susţinută
campanie arheologică va începe în anul 1987, desfăşurându-se
în mai multe etape (1988, 1991 - 1993 şi 1998), la sfârşitul
căreia este scoasă la lumină poarta de NE ("Poarta mare") a
Tomisului.
Aceste vestigii (aflate într-o stare bună de conservare)
completează peisajul istoric al Constanţei, în acelaşi timp
oferind date importante privind trecutul cetăţii antice şi aducând
precizări în legătură cu traiectoria zidului de incintă şi cu
datarea acestuia.
La sfârşitul anului 2000, o scurtă campanie arheologică
şi-a propus ca obiectiv studierea fundaţiilor turnurilor. Pentru
aceasta au fost practicate două secţiuni (S. 1 = 1,5 x 6 m şi S. 2
= 2,5 x 8 m), la prima atingându-se adâncimea de -2 m
(măsurată de la nivelul carosabilului), la a doua, adâncimea de
-5,5 (măsurată la nivelul primei asize).
Săparea celor două secţiuni a oferit o situaţie interesantă
.în teren", cumva aşteptată.
Turnul de NE a fost ridicat pe o fundaţie solidă, care
depăşeşte trei metri în adâncime, fiind alcătuită din bucăţi de

puţin două reconstrucţii.
Cercetările anterioare au demonstrat că teritoriul aflat
între zidul de incintă al epocii romane (sondajele executate în
anii trecuţi au identificat urmele lui spre est, pe locul actualului
hotel B.T.T. şi faleza portului modern - Poarta li) şi cel roman
târziu, era, în epocă, unul accidentat, dificultăţilor „de ordin
natural" adăugându-se cele ivite după intervenţiile făcute de
locuitori. În aria respectivă existau morminte (unele, tumulare),
mai târziu (sec. li - III) locuinţe extramurane (la data ridicării
incintei târzii), ateliere meşteşugăreşti, etc. Chiar şi cele mai noi
cercetări efectuate în zonă (în imediata apropiere a clădirii
vechi a Tribunalului) evidenţiază această stare de lucruri
existentă până după ridicarea zidului mare (sfârşitul secolului al
III-iea p. Chr. - începutul secolului al IV-iea p. Chr.), ceea ce
aduce o deplină justificare procedeului constructiv ales de edilii
vremii pentru a ridica turnurile porţii de NE. Lucrări preliminare
făcute asupra terenului pe care urma să se construiască, sunt
identificabile aproape la orice sit arheologic. Privind numai
porţile de cetăţi, în Scythia Minor a epocii romane târzii aveau
asemenea intervenţii poarta mare de la Histria (ca şi zidul de
incintă).

Fiind clădită pe o platformă alcătuită din pietriş şi
fragmente din cărămidă, la Tropaeum Traiani, terenul pe care
s-a construit poarta de V a fost nivelat („retezat") anterior, iar
pentru a face loc temeliilor porţii de E au fost demantelate un
turn şi zidul de incintă din epoca romană. La Sacidava, incinta
târzie - cu porţile - a fost adaptată condiţiilor naturale, terenul
nefiind „pregătit" pentru viitoarea construcţie.
Zidurile Dinogetiei (ridicate în epoca tetrarhiei) au ca
fundaţie chiar stânca (probabil, aflată, în epocă, în chiar malul
Dunării) a fost săpată în trepte. Exemplele ar putea continua.
Cercetările viitoare vor trebui să completeze harta porţii
de NE, prin stabilirea modului de racordare a laturilor turnului
de NE cu zidul incintei şi prin studierea situaţiei constructive
apărute la baza lui, unde este posibilă existenţa unui al doilea
tunel.
Dată
fiind importanţa sa în plan ştiinţific şi
monumentalitatea excepţională, credem că se impune o
restaurare a porţii, urmată de conservare, ea devenind altfel un
punct important în peisajul istoric-cultural al Constanţei
moderne. În condiţiile în care fondurile necesare unei astfel de
amenajări sunt greu de obţinut, se poate opta pentru o soluţie
de moment, care să conserve situl pe o perioadă de timp
apreciabilă: acoperirea „reîngroparea" porţii în nisip şi
marcarea, la nivelul carosabilului, a construcţiilor turnurilor şi căi
de acces salvându-se astfel, monumentul (până la punerea lui
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deplină
şi

în evidenţă, conform celor de mai sus)
problemele ridicate de edilii moderni.

şi

rezolvându-se

aşezare sub formă de teii, cu 11 faze de locuire, începând cu
perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului (grupul
cultural Celei). Tot pe platoul cetăţii, urme istorice izolate indică
prezenţa unor locuiri în perioada bronzului şi în prima epocă a
fierului. O aşezare geto-dacică fortificată s-a înfiripat aici în
Latene.
După anul 106 p. Chr. iau naştere, în afara spaţiului
platoului, spre N, o mare aşezare civilă fortificată (cu o
supra!aţă de circa 25 ha) şi două necropole.
ln sec. IV p. Chr„ din ordinul împăratului Constantin cel
Mare, aici va fi realizat un important pod transdanubian, pentru
apărarea căruia va fi edificată, tot pe platoul sus-amintit. o
cetate cu ziduri şi turnuri din piatră. Prima etapă de existenţă a
acesteia s-a încheiat o dată cu atacul hunilor, din anul 447; a
doua perioadă începe cu restaurarea ei de către Justinian în
veacul al Vl-lea şi durează până la atacurile avaro-slave de la
sfârşitul acelui secol. Mai târziu, la finele secolului al XVI-iea,
Mihai Viteazul va reface sistemul de apărare în sectorul de SE
al cetăţii şi ii completează cu un şanţ de mari dimensiuni plasat
la V de zona amintită.
În interiorul fortificaţiei romano-bizantine au fost
descoperite numeroase amenajări, dintre care se remarcă
basilica paleocreştină, o clădire cu hipocaust şi fântâna
"secretă", toate realizate pe parcursul veacului al Vl-lea.
În concluzie, acest sit a permis constituirea, aici, a unuia
dintre cele mai importante şantiere arheologice de la S de
Carpaţi, având atât un rol ştiinţific, cât şi didactic, găzduind,
după cum am menţionat anterior, desfăşurarea practicii
arheologice a studenţilor universităţii craiovene. În acelaşi timp,
şantierul de la Sucidava a permis realizarea unor colaborări
internaţionale cu cercetători din cadrul Universitătii din Leon
(Spania)2; cât şi pe plan intern, cu Universitatea di~ Bucureşti,
reprezentată de Constantin C. Petolescu.
Obiectivele cercetării. În anul 2000, săpăturile arheologice
au fost realizate în perioada 3 - 14 iulie de către studentii anului
I (secţia de Istorie şi secţia de Istorie - Limbă şi literatură
străină, din cadrul Facultăţii de Istorie-Filosofie-Geografie) sub
îndrumarea unui colectiv format din Petre Gherghe (în calitate
de responsabil de şantier). Lucian Arnon, Doru Liciu
(Universitatea din Craiova), Florea Bâciu şi Mirela Cojoc
(MAEtn Corabia).
Sub raport ştiinţific, obiectivul săpăturilor a vizat în esenţă,
continuarea cercetărilor3 pe întreaga suprafaţă a celor două
secţiuni deschise anterior (S. I / 98; S. I / 99) şi încheierea celor
din carourile 12, 23 şi 27 - 28 din S.l / 94.
Rezultatele cercetării. Deoarece cu ocazia campaniei
precedente, în S. I I 94 au rămas câteva elemente imprecis
conturate (apărute la sfârşitul perioadei de cercetare), s-a
urmărit definitivarea săpăturii în zonele menţionate.
Astfel, în C. 26 - 27, la adâncimea de -3, 1 rn s-a trecut la
golirea conţinutului gropii rituale (sec. IV I III - li a. Chr.)
descoperite anul trecut4 şi la recuperarea inventarului acesteia.
În C. 12, la -3,3 rn a fost identificată o groapă menajeră
(Gr. 12 I 2000) în formă de pară, cu următoarele dimensiuni:
Dgurii = 0,55 rn, Dbazei = 0,9 m, ad. = -0,95 rn. Din interiorul ei sau recuperat oase şi solzi de peşte, oase de animale ierbivore,
o Iarnă de silex, cărbuni, cenuşă, fragmente ceramice provenite
de la oale-borcan şi un castron, lucrate cu mâna dintr-o pastă
neagră-cenuşie. Unele fragmente ceramice, datorită arderii
secundare căpătaseră o culoare predominant maronie.
În C. 28, la adâncimea de -3,35 m, s-a identificat o altă
groapă menajeră (Gr. 13 I 2000) în formă de sac, cu
următoarele dimensiuni: D9urii = 0,75rn, ad. = -0,3 rn. În interiorul
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52. Corabia, jud. Olt [Sucidava]
Punct: Celei
Cod sit: 125551.02
Colectiv: Petre Gherghe • responsabil, Lucian Amon, Doru Liciu (Univ.
Craiova), Florea Bâciu, Mirela Cojoc (MAEtn Corabia); studenţi de la
Universitatea Craiova
Fortificaţia romano-bizantină este situată pe platoul din
zona de SE a oraşului Sucidava, aşezare edificată pe malul
stâng al Dunării, peste fluviu de antica localitate Oescus.
Actualmente, întregul sit arheologic este integrat, din punct de
vedere administrativ, cartierului Celei, aflat în componenţa
oraşului Corabia, judeţul Olt.
Istoricul cercetărilor 1 • După ce, la sfârşitul secolului al
XVII-iea, ruinele Sucidavei au fost sumar schitate de L.
Ferdinand de Marsigli, pe parcursul primei jumătăţi a' veacului al
XIX-iea ele au făcut obiectul unor săpături pripite, lipsite de
rigoare, intreprinse de banul Mihalcea Ghica şi de generalul
Nicolae Mavros (rezultatele lor fiind parţial consemnate de
colonelul Vladimir de Blarernberg); din aceeaşi perioadă
datează şi însemnările datorate lui August Treboniu Laurian şi
inginerului Alexandru Popovici. Ulterior, prin anii 1845 - 1866,
vestigiile de la Celei au trezit interesul a doi cercetători diletanti
maiorul Dimitrie Papazoglu şi Cezar Bolliac, iar în anul 1865 a~
fost studiate de arheologii francezi G. Boissiere şi Ch. Baudry,
rezultatele săpăturilor celor din urmă nefiind, din păcate,
valorificate suficient.
Primele cercetări ştiinţifice sistematice au debutat abia în
anul 1901, sub îndrumarea lui Grigore G. Tocilescu. Din anul
1936, s-au iniţiat companii regulate de săpături arheologice,
conduse până în 1981 de Dumitru Tudor; printre cei care, în
ultimele decenii, au colaborat în colectivul său, amintim pe
Expectatus Bujor, Marin Nica, Constantin C. Petolescu,
Gheorghe Popilian, Octavian Toropu. între anii 1982 - 1995,
cercetările au fost continuate de Octavian Toropu, cu concursul
lui Corneliu Mărgărit Tătulea şi Petre Gherghe.
Din anul 1991 aici îşi desfăşoară practica arheologică
studenţii Secţiei de istorie a Universităţii din Craiova, sub
coordonarea, începând cu anul 1995, lui Petre Gherghe, în
calitate de responsabil de şantier.
Starea de conservare. Dacă urmele aşezării civile a
Sucidavei sunt, în prezent, suprapuse total de clădirile moderne
ale cartierului Celei, spaţiul cetăţii romano-bizantine (zidul de
incintă şi unele construcţii interioare) este bine conservat şi
delimitat, aflându-se în custodia Muzeului de Arheologie şi
Etnografie din Corabia. La marginea perimetrului de protecţie,
în afara cetăţii, au fost amenajate un punct muzeistic, depozite,
un laborator de conservare şi prelucrare primară a materialului
arheologic.
Importanta sitului. Acest aspect rezultă şi din marea
varietate a vestigiilor pe care situl le conţine. Ne mărginim să
precizăm că în colţul sud-vestic al cetăţii a fost cercetată o
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ei s-au

găsit

doar cochilii de melci în amestec cu

bronz, ilizibile (M. 5 I 2000 şi M. 6 I 2000), o mărgea din sticlă,
fragmente ceramice şi oase de animale, calcinate.
A doua, (Gr. 4 I 2000), apare în C. 2 - 3, la adâncimea de
-1,6 m. Gura sa are formă ovală şi măsoară 0,63 x 0,54 m, iar
adâncimea maximă este de -0,6 m. În umplutura ei s-au găsit
oase de animale şi de pasăre, amestecate cu fragmente
ceramice atipice.
A treia groapă (Gr. 5 I 2000) a fost identificată în C. 4, la
adâncimea de -1,4 m. Are formă aproape cilindrică, gura ovală
(1,4 x 0,9 m) şi adâncimea de 0,3 m. Conţine fragmente
ceramice trecute prin foc, oase de animale şi de păsări, cenuşă

cenuşă şi

cărbuni.

În C. 23, la -3,4 m a apărut o vatră de foc cu formă ovală,
Dmax = 1, 1 m, păstrată sub forma unei lutuieli de culoare
galbenă cu pete roşii. Ea este lipsită de inventar, fără decor, iar
după arsura superficială a lutului şi cantitatea mică de cenuşă şi
cărbuni, deducem că a fost folosită pentru scurt timp. Ambele
gropi, cât şi vatra de foc aparţin aceluiaşi nivel dacic timpuriu
(sec. IV I III - li a. Chr.).
Ultimele intervenţii în S. I I 94 au constat în demantelarea
treptelor de acces păstrate în capătul nordic al secţiunii, ocazie
cu care au fost recuperate două monede de bronz, ilizibile,
modul mijlociu: M. 22 I 2000 şi M. 23 I 2000, prima păstrând
vizibil semnul crucii, a doua trecută prin foc. După dimensiuni,
ele ar putea fi atribuite epocii paleobizantine.
În S. I I 98, continuându-se săpătura din anul anterior,
datorită intervalului de timp prea scurt avut la dispoziţie, s-a
reuşit doar identificarea a trei nivele de locuire.
Primul dintre acestea, nivelul roman târziu, încadrat între
anii 367 I 369 - 377 I 3825 , este reprezentat, în special, de
ceramică şi urmele unor construcţii demantelate.
Resturile unei locuinţe (L. 2 I 99), surprinsă în campania
precedentă, apar acum mai clare, în C. 6 - 1O, la adâncimea de
-0,6 I -0,8 m şi constau din fragmente de cărămizi, ţigle şi olane
amestecate cu pietre de râu de dimensiuni mari, probabil
utilizate pentru fundaţie. Ea este orientată NNE - SSV şi are o
lungime de aproape 8 m. Din inventarul ceramic descoperit nea reţinut atenţia un opaiţ executat dintr-o pastă cărămizie, fără
decor. Majoritatea obiectelor de metal (fier şi bronz) sunt atipice
şi foarte oxidate. Se remarcă totuşi o piesă de bronz, care nu
este exclus să provină de la apărătoarea nazală a unui coif6.
Resturile parţiale ale unei alte locuinţe (L. 1 I 99), care
aparţine aceluiaşi nivel, sunt vizibile în C.1, la -1,65 m. Ele
constau dintr-o podină de lut care se continuă dincolo de pereţii
de E, N şi V ai secţiunii. Parţial, ea este acoperită de un nivel
de arsură, cărămizi şi bucăţi din lipitura pereţilor prăbuşiţi.
Podina era aşezată pe un strat format din pietre mari de stâncă,
sub care apare un alt strat de arsură, fapt ce ar putea sugera că
locuinţa a suferit două refaceri succesive. Foarte aproape de
aceasta, în C. 1 - 2, la adâncimea de -1,65 I -1,7 m, au fost
identificate urmele unui cuptor (pentru copt pâinea) având
lungimea = 1,8 m, deschiderea interioară = 0,5 m şi pereţii
executaţi din pământ ars la roşu, cu grosimea = 0,27 - 0,3 m.
Tot aici, la adâncimea de -1,75m a fost descoperită o garnitură
de centură, din bronz.
În nivelul roman timpuriu, care este atribuit secolelor III IV (267 I 275 - 364 I 365 p. Chr)7 au fost surprinse urmele a
două locuinţe şi a trei gropi menajere.
Astfel, în C. 3, la adâncimea de -1,8 m a fost evidenţiat
nivelul de călcare al unei locuinţe (L. 4 I 2000) distrusă prin
incendiu şi cu un contur greu de precizat. El este suprapus de
numeroase fragmente de cărămizi, ţigle, olane, piese din fier
(cuie, un fragment de balama) şi o cană tronconică, lucrată la
roată dintr-o pastă fină.
În C. 15 - 16, la adâncimea de -1,9 m apare podina unei
alte locuinţe (L. 3 I 2000) cu contur neprecizat, care constă
dintr-un strat de pământ galben bătătorit, cu grosimea de circa
O, 1 m. Tot aici, sunt vizibile urmele unei vetre de foc (0,3 x 0,21
m) folosită, după nivelul de arsură, o scurtă perioadă de timp.
După cum am menţionat mai sus, aceluiaşi nivel îi aparţin
şi trei gropi menajere.
Prima (Gr. 2/200) a fost surprinsă în C.14, la adâncimea
de -1,8 m. Are formă ovaiă (D 9urii = 1,3 x 0,8 m) şi o adâncime
de -1, 1 m. În interiorul ei au fost descoperite două monede de

şi cărbuni.

Ultimul nivel cercetat cu ocazia campaniei din anul 2000
în S. I I 98 a fost nivelul dacic târziu (sec. I a. Chr. - I p. Chr.),
reprezentat de două gropi menajere.
Prima (Gr. 6 I 2000), identificată în C. 12 - 13, la - 2,2 m,
are formă de sac, gura ovală (1,45 x 0,85 m) şi o adâncime de 0,75 m. Conţine ceramică dacică decorată cu butoni, oase de
animale de talie mare, cenuşă, cărbuni şi lipitura de pământ cu
urme de nuiele.
Urma unei alte gropi (Gr. 3 I 2000) al cărei contur nu a
putut fi clar delimitat (fiind distrusă în antichitate) a fost
identificată în C. 15, la -2, 1 m. Ea conţine fragmente ceramice
(o ceşcuţă lucrată cu mâna, o buză de fructieră, etc.), o gresie,
o mandibulă de ştiucă, solzi de peşte şi cenuşă.
În S. I I 99, sub nivelul paleobizantin epuizat în campania
precedentă, cercetările din acest an au permis studierea
nivelului roman târziu şi parţial, în anumite zone ale secţiunii, Iau atins pe cel roman timpuriu.
Din nivelul roman târziu, reţin atenţia urmele a două
locuinţe şi ale unei gropi menajere.
Locuinţa L. 1 I 99 a fost parţial surprinsă în compania
precedentă, în C. 1, la adâncimea de -1 m. Aceasta este
atestată de o podea lutuită, cu grosimea de 0,05 - 0,06m, al
cărei contur nu a putut fi stabilit deoarece limitele sale
depăşesc pereţii de V, N şi E ai secţiunii. În perimetrul său au
fost descoperite fragmente de ţigle, cărămizi, ceramică, o buză
de vas de sticlă, o bucată de tablă din fier şi un vârf de corn de
bovideu tăiat de ferăstrău, cu urme de prelucrare. După
demontarea podelei, dintre fragmentele acesteia au mai fost
recuperate o scoabă din fier, o cută şi un nucleu de silex. Sub
nivelul podelei, la adâncimea de -1,3 m a fost descoperit un
fragment de ţiglă care păstrează parţial o ştampilă cu inscripţia
[COH] ORS III. Opinăm că acesta indică cohorta a III-a din
Legiunea a V-a Macedonica, unitate semnalată la Sucidava şi
de alte inscripţii asemănătoare 6 . Ţigla provine dintr-un strat
suprapus de locuinţa menţionată, deci, cronologic, ea poate fi
atribuită nivelului roman timpuriu.
A doua locuinţă din nivelul roman târziu a fost identificată
în C. 4 - 6, la adâncimea de -0,7 I -0,8 m, constituind
continuarea, spre vest, a locuinţei (L. 2 I 99) semnalată în C. 6 1Oale secţiunii S. I I 98 şi descrisă anterior. În C. 4, deasupra
podelei acesteia, la -0,8 m a fost descoperită o monedă de
bronz (M. 3 I 2000), ilizibilă. Remarcăm şi faptul că profilul de
pe peretele estic al secţiunii S. I I 99, în C. 4 - 6, sugerează că
această construcţie demantelată, a fost nivelată (un strat
continuu format din fragmente de cărămizi şi ţigle, între care
sunt intercalate o piatră spartă de râşniţă, fragmente ceramice,
pietre) şi acoperită cu un strat de pământ intens pigmentat spre
cărămiziu (grosime 0,05 - O, 1 m), suprapus parţial de o lentilă
de arsură puternică (grosime 0,08 - O, 1 m), căptuşită deasupra
cu o lipitură de lut (cu grosimea de 0,05 - O, 1 m). Ele reprezintă
indiciile unor amenajări mai târzii, probabil paleobizantine şi
medievale.
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2. Cute, ruptă la ambele capete. L = 4,2 cm, I = 2,75 cm
(S. I I 99, C. 1, adâncimea de -1,2 m).
3. Nucleu de silex de culoare cafeniu-gălbui, ovoidal.
Dimensiuni = 5 x 3,5 cm (S. I I 99, C. 1, adâncimea de -1,2 m)
4. Lamă de silex cu secţiune triunghiulară, ascuţită la unul
din capete. L = 7,4 cm, I= 2,8 cm (S. I I 94, Gr. 12 I 2000)
Os/corn
1. Cârlig din os de pasăre. L = 5,55 cm (S. I I 98, C. 7,
adâncimea de -0,7 m)
2. Corn de cerb, prelucrat. L = 5,6 cm, g = 1,6 cm (S. I I
99, C. 2, adâncimea de -1, 13 m)
3. Corn de cerb tăiat la un capăt, rupt la celălalt. L = 9,5
cm, g = 3,6 cm (S. I I 99, C. 8 - 9, adâncimea de -1,6 m)
4. Corn de cerb tăiat la un capăt, rupt la celălalt. L = 7 cm,
I = 4,2 cm (S. I I 99, C. 8 - 9, adâncimea de -1,6 m)

Spre extremitatea sudică a secţiunii au fost identificate
urmele vagi ale unor posibile locuinţe, al căror contur nu a putut
fi însă precis stabilit. Menţionăm că tot aici, în C. 8 - 1O, la
adâncimea de -1,6 I -1,7 m, au fost descoperite şi câteva
fragmente de corn de cerb, cu urme de prelucrare, fapt ce ar
putea sugera prezenţa în această zonă a unui "atelier"
specializat.
În apropiere de acesta, pe peretele estic al sec\iunii din
dreptul ţăruşului nr. 12, în ultima zi de săpătură a fost
identificată o groapă menajeră (Gr. 21 2000). Timpul scurt avut
la dispozi\ie nu ne-a permis clarificarea poziţiei sale stratigrafice
şi nici recuperarea totală a con\inutului său. Printre obiectele
descoperite aici, se remarcă o monedă de bronz, ilizibilă (M. 4 I
2000), un vârf de corn de bovideu, tăiat la bază, două discuri
ceramice cu decor şi o tijă de bronz (continuată la capătul
superior cu un porumbel, iar la cel opus cu un inel), obiect care
în literatura de specialitate este consemnat frecvent drept "furcă
de tors" 9, destinaţie asupra căreia păstrăm unele rezerve.
Materialul arheologic. Cu ocazia campaniei arheologice
din anul 2000 a fost recoltată o cantitate mare de material,
predominant ceramică. În cele ce urmează nu ne propunem o
prezentare exhaustivă a acestuia, ci una selectivă, în special a
acelor piese la care s-au făcut referiri în textul anterior şi a celor
care au fost restaurate.

Sticlă

1. Mărgea bitronconică. L = 2 cm, g = 0,65 cm (S. I / 98,
Gr. 2 I 2000)
2. Buză de pahar. L = 3,2 cm, I = 3,4 cm (S. I I 99, C. 1,
adâncimea de -1 m)
Obiectele descoperite au fost conservate, marcate şi
parţial desenate. Ele au fost predate, pe bază de inventar (ca în
fiecare an) Muzeului de Arheologie şi Etnografie din Corabia,
unde se găsesc depozitate toate materialele descoperite de noi,
cât şi cele din campaniile precedente.
Obiectivele campaniei viitoare. Ne propunem încheierea
cercetărilor în cele două secţiuni (S. I I 98 şi S. I I 99). În
perspectivă, se va deschide o secţiune în spaţiul dintre acestea,
după care se vor practica, la V de S. I / 99 noi secţiuni paralele,
orientate N - S, urmărindu-se cunoaşterea cât mai detaliată a
vestigiilor păstrate în interiorul cetăţii romano-bizantine. Ca şi
până acum, cele mai importante construcţii descoperite vor fi
conservate, iar în măsura posibilităţilor, consolidate şi
restaurate parţial.
Planşa 16

Ceramică

cu mâna dintr-o pastă poroasă,
pe gât cu butoni circulari (fragment). Dgurii = 12 cm, h =
9 cm (Gr. 6 / 2000).
2. Ceaşcă dacică decorată cu buton, lucrată cu mâna
dintr-o pastă cenuşie. h = 5,5 cm, D1und = 4,6 cm (S. I / 98, Gr. 3
I 2000).
3. Opaiţ roman, din pastă cărămizie, fără decor. h = 5,3
cm, Dbazei = 3,3 cm, Dmax = 6,8 cm (S. I/ 98, Gr. 8 / 2000).
4. Două fragmente de discuri din pastă de culoare
cafenie, decorate pe faţa superioară cu linii şi rozete. g = 1,2
cm şi 1,4 cm (S. I / 99, Gr. 21 2000).
5. Lustruitor din lut, pentru ceramică. L = 9 cm, I = 3,8 cm,
h = 6 cm (S. I I 98, Gr. 2 / 2000).
6. Fragment de ţiglă ştampilată cu inscripţia [COH]ORS III
în cartuş (S.l / 99, C. 1, adâncimea de -1,3 m).
Metal
1. Bară fragmentară (plumb). L = 4 cm, I= 0,8 cm, g = 0,3
cm (S. I/ 98, C. 10, adâncimea de -1, 36m).
2. Garnitură de centură (bronz) patrulateră, cu două
perforaţii. L = 4,2 cm, I = 3,9 cm, g = 0,08 cm (S. I / 98, C. 2 ,
adâncimea de -1,75m).
3. Apărătoare nazală de coif (bronz). L = 7,6 cm, I = 3, 1
cm, g = 0,4 cm (S. I/ 98, C. 7, adâncimea de -0,8 m).
4. Tijă (bronz) continuată la capătul superior cu o siluetă
de pasăre, iar la cel opus cu un inel. L = 23 cm (S. I / 99, Gr. 2 I
2000).
5. Scoabă (fier). L = 4,8 cm (S. I / 98, C. 9, adâncimea de
-1,48 m)
6. Scoabă (fier) fragmentară. L = 4 cm (Sl/99, C. 1,
adâncimea de -1,2 m)
7. Fragment de tablă (fier), cu două perforaţii simetrice. L
= 2,55 cm, I= 2, 1 cm (S. I/ 98, C. 7, adâncimea de -0,7 m).
8. Ax de balama (fier) puternic corodat. L = 18,5 cm, g =
4,5 cm. (S. I I 98, L. 4 / 2000)
9. Disc (fier) continuat cu o proeminenţă. D =3,8 cm, L =
4,6 cm (S. I / 99, C. 2, adâncimea de -1, 1 m)
1.

Cană dacică, lucrată

decorată

Pentru detalii privind istoricul cercetărilor, a se vedea mai
ales: D. Tudor, Sucidava, Craiova, 1974, p. 13 - 19; idem,
Oltenia Romană, ed. a IV-a, Bucureşti, 1978, p. 12 - 20; O.
Toropu, C. M. Tătulea, Sucidava - Celei, Bucureşti, 1987, p. 11
- 19.
2 . Tx. del Pozo Sainz, B. E. Fernandez Freille, M. Figuerola, P.
Gherghe, FI. Bâciu„ L. Amon, Sucidava - Celei (Rumania),
angaciamento romano-bizantino exceptional en la frontera de/
Danubio, în: Lancia 3, 1998 - 1999, p. 297 - 308
3. Rezultatele cercetărilor anterioare din aceste secţiuni au fost
consemnate, după cum urmează: O. Toropu, P. Gherghe, P.
Matiu, FI. Bâciu, Sucidava - Celei, judeţul Olt, în: Cronica
cercetărilor arheologice. Campania 1994. A XXIX-a Sesiunea
naţională de rapoarte arheologice, Cluj-Napoca, 11 - 14 mai
1995, p. 85 - 87; O. Toropu, P. Gherghe, FI. Bâciu, Rezultatele
cercetărilor arheologice de la Sucidava
Celei, în: Cronica
cercetărilor arheologice. campania 1995. A XXX-a Sesiunea
naţională de rapoarte arheologice, Bucureşti - Brăila, 2 - 5 mai
1996; O. Toropu, P. Gherghe, Un important centru paleocrestin
din nordul Dunării Sucidava - Celei (Corabia, judeţul Olt), în:
Mitropolia Olteniei, Craiova, 1996, p. 31 - 56; P. Gherghe,
Antichităţi paleocrestine descoperite la Sucidava - Celei
(Corabia, judeţul Olt), Oltenia (SN), 1, 1996, p. 7 - 12; P.
Gherghe, L. Amon, D. Liciu, FI. Bâciu, Sucidava Celei Corabia, judeţul Olt, în: Cronica cercetărilor arheologice,
campania 1997. A XXXII-a Sesiune naţională de rapoarte
1.

Piatră

1. Cute
Gr. 3 / 2000)

plată,

cu

formă ovoidală.

L = 10,7 cm (S. I I 98,
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Cercetările arheologice s-au desfăşurat pe aproape toate
terasele sitului pentru a se determina stratigrafia şi structura
fortificaţiilor. Totodată, s-a efectuat şi ridicarea topografică a
monumentului, necesară atât pentru delimitarea sitului în
vederea protecţiei, cât şi pentru amplasarea cercetărilor deja
efectuate sau a celor viitoare.
În campania din anul 2000 s-au continuat săpăturile în
unele secţiuni începute în anii anteriori (S. 1, S. 5 şi S. 6) şi sau deschis noi suprafeţe - S. 7 şi S. 8 cercetându-se, astfel, o
suprafaţă de 99 m2.
În S. 1, pe Acropolă, s-a identificat suprapunerea a trei
locuinţe de suprafaţă, ceea ce denotă o intensă locuire. În zona
cercetată, fortificaţia Acropolei este, în mare măsură, distrusă;
urmează a fi lămurit rostul unei structuri de piatră, lată de cca. 4
m, aflată pe panta spre Terasa I. Zidul de pe Terasa I, din faza
a doua, se păstrează relativ bine, pe o înălţime de 1,2 - 1,40 m,
el fiind format din două paramente şi emplecton, cu o lă!ime de
1,7 -1,8 m.
Fortifica!ia de pe Terasa a li-a a fost secţionată în două
sectoare, pe latura de sud, situaţia prezentându-se diferit.
Astfel, în S. 5, practic, nu se mai observă decât vestigiile
deplasate ale primei faze de fortificare (amestec de pietre,
bârne arse, cărbune şi pământ ars), pe când fortificaţia din faza
a doua a fost aproape complet distrusă.
În schimb, în S. 7A, vestigiile sunt impresionante: ele au o
lăţime de peste 10 m, iar de la baza paramentului exterior până
la vârful fortificaţiei păstrate este o înălţime de cca. 5 m! Faptul
că zidul are o asemenea lăţime, că s-a început ridicarea lui de
pe pantă, că are paramentul exterior păstrat pe cca. 2 m
înăl!ime şi se observă liniile intermediare de fo~ă, ne sugerează
faptul că el a fost ridicat în trepte şi a avut menirea atât de a
susţine terasa, cât şi de a o apăra.
Şi zidul de pe Terasa a III-a prezintă situaţii diferite.
Astfel, în timp ce în S. 6 el a fost aproape complet distrus, în S.
78 vestigiile lui sunt impresionante, chiar în zona unde el se
uneşte cu zidul Terasei a li-a. De asemenea, în profilul estic al
drumului forestier vestigiile drumului, uşor alunecate, au o
lăţime de cca. 8 m. Tot datorită tăierii de către un drum forestier
se observă şi vestigiile fortificaţiei de pe Terasa a IV-a, lată de 6
- 8 m, ce constă dintr-o aglomerare de pietre, bârne arse şi

arheologice, campania 1997, Călăraşi, 20-24 mai 1998, p. 73 74; P. Gherghe, Mărturii arheologice descoperite pe teritoriul de
azi al oraşului Corabia, în volumul colectiv: Patru veacuri de
istorie Corabia (1598 - 1998), Slatina, 1999, p. 13 - 20; P.
Gherghe, L. Amon, D. Liciu, FI. Bâciu, Raport preliminar asupra
cercetărilor arheologice efectuate la Sucidava (Celei - Corabia,
judeţul Olt), Oltenia. Studii şi comunicări, 12, 2000, p. 80 - 84,
P. Gherghe ş.a. Şantierul arheologic Sucidava - Celei, Corabia,
judeţul Olt (campaniile arheologice din anii 1996 şi 1997).
Raport preliminar, în: Analele Universităţii din Craiova. Seria
Istorie (sub tipar); P. Gherghe, L. Amon, D. Liciu, FI. Bâciu,
Şantierul arheologic Sucidava - Celei (Corabia, jud. Olt). Raport
preliminar Campania 1998, în: Analele Universită!ii din Craiova.
Seria Istorie (sub tipar).
4. P. Gherghe, L. Amon, D. Liciu, FI. Bâciu, Oltenia. Studii şi
comunicări, 12, 2000, p. 81.
5. O. Toropu, P. Gherghe, FI. Bâciu, Şantierul arheologic
Sucidava - Celei (campaniile din anii 1991 - 1994), în: Analele
Universităţii Craiova, An I, 1, 1996, p. 9
6. Analogii, la M. Feugere, Les armes des romains, Paris, 1993,
p. 243 - 244.
7. Vezi supranota 5.
8. D. Tudor, OR4, p. 99 -100, fig. 29 I 2 - 3; /GLR, 28, 281; CIL
III, 8074e.
9. O. Bozu, Obiecte creştine inedite de uz casnic. Furcile de
tors pentru deget datate în sec. IV - VI e.n., Analele Banatului
(s. n.). Arheologie-Istorie, 2, 1993, p. 206 - 214.

La cite romano byzanthine Sucidava se trouve au bord du
Danube pres de la vif/e romaine au meme nom. A present, le
site fait partie du quartier Celei de la viile Corabia, le
departement de /'Olt.
Celte fortification a fonctionne comme telfe depuis le
commencement du /Ve J.C„ jusqu' a la fin du Vfe siecle J.C.,
mais Ies traces de la vie humaine ont ete attestees dans son
espace bien avant, au cours de la periode de transition de
l'eneolithique vers l'epoque du bronze et cette attestation
marque encore la periode ecoulee jusqu'a la fin du XV/e siec/e
J.C.
Etant donne que le niveau pa!eo-byzanthin a ete etudie
au cours des campagnies precedentes, Ies recherches de /'an
2000 ont permis la colfecte des informations des niveaux aux
palfiers suivants: le romain tardif (367 I 369 - 377 I 382), le
romain precoce (267 I 275 - 364 I 365), la periode dacique
tardive (fe siec/e a. J.C. - Je siecle J.C.) la periode dacique
precoce (lve!lfle - fle siecles a. J.C). On a decouvert des traces
des habitation, des trous ou l'on jettait Ies residus menagers,
des fours, ainsi qu'un riche materiei archeo/ogique (des objects
en ceramique, en metal, en os, en verre etc).

pământ înroşit.
Datorită situaţiei

terenului, constructorii au fost nevoiţi să
variate. Acolo unde panta era mai pu!in abruptă
fortificaţiile sunt foarte puternice, având rolul atât de a susţine
terasa, cât şi ca element de apărare. Pe Acropolă şi pe toate
terasele, în zonele cercetate, s-au identificat vestigii ale unor
edificii şi un strat arheologic, uneori destul de gros (0,6 - 1 m).
Inventarul arheologic a fost relativ bogat şi variat, dar
fragmentat, poate şi datorită faptului că marea majoritate a
cercetătorilor s-au desfăşurat în zona fortificaţiilor. S-au
descoperit numeroase fragmente de vase ceramice, unelte şi
ustensile, o monedă grecească etc. Fragmentele de vase
dacice, modelate cu mâna sau la roată, provin de la o gamă
largă de recipiente. Vasele de import, elenistice sau romane,
constă, îndeosebi, din amfore.
Pe baza cercetărilor de până acum, deşi puţine, dar
efectuate pe aproape toate terasele şi pe acropolă, se pot emite
câteva consideraţii arheologice şi istorice.
Dacă doar pe acropolă s-au găsit puţine fragmente de
vase din bronzul mijlociu, cultura Wietenberg, din Hallstatt-ul
mijlociu, probabil aspectele Reci şi Mediaş, s-au găsit mai
numeroase fragmente de vase pe Terasele I şi III; pe ultima,
probabil şi vestigiile unei fortificaţii.
adopte

53. Covasna, jud. Covasna
Punct: Valea Zânelor
Cod sit: 96441.01
Colectiv: Valeriu Sîrbu - responsabii (Muzeul Brăilei); Viorica Crişan responsabil (MNIT); Monica Mărgineanu - Cârstoiu (IAB); Bat6 Attila,
Cristina Popescu (MCR)

Situl se află pe Muntele Cetăţii, cota 958,74 m, la E de
Covasna, între pâraiele Mişcău şi Cetăţii.

oraşul
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În schimb, în epoca dacică au avut loc ample amenajări,
depistându-se patru terase fortificate, ce datează din sec. I a.
Chr. până la cucerirea romană; posibil, însă, că există vestigii şi
din sec. li a. Chr.
Întrucât muntele pe care se află situl este alcătuit dintr-un
amestec de rocă, pietriş, nisip şi pământ, el este supus erodării
şi alunecării, mai ales că toată pădurea a fost distrusă. De
asemenea, piatra din zonă are o structură nisipoasă, gresoidă,
astfel încât ea se descompune dacă este supusă intemperiilor.
Din aceste considerente este imperios necesară continuarea
cercetărilor arheologice şi luarea unor măsuri de protecţie şi
consolidare a fortificaţiilor, pentru care se va întocmi un proiect
separat.
Piesele descoperite au intrat în patrimoniul Muzeului
Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe.

un pod care realiza o legătură permanentă între cele
ale aşezării.
Imediat după începerea săpăturilor arheologice la 4
septembrie 2000, am fost anunţaţi de muncitorii unei cariere de
piatră care excavau în imediata apropiere a malului drept al
Mureşului că la adâncimea de -3 m au descoperit vase întregi şi
cioburi de culoare roşie. În aceste condiţii am sistat lucrările şi
pornind de la adâncimea de -3 m am trasat o sectiune (S. 1), cu
dimensiunile 20 x 2 m. Într-adevăr acoperite de o 'mare cantitate
de prundiş s-au descoperit bulgări de lut şi o mulţime de vase
ceramice şi opaiţe romane prezentând aceleaşi forme şi
caracteristici cu ceramica romană produsă la Cristeşti. Deşi din
cauza stratului gros de prundiş aluvionar şi a pânzei freatice
care a inundat secţiunea la adâncimea de -1, 7 m nu am putut
înregistra o situaţie exactă a stratigrafiei din zonă, totuşi, putem
concluziona următoarele: aşezarea s-a extins pe ambele maluri
ale Mureşului, zona Mureşului constituind zona cuptoarelor şi
atelierelor de olărit. Malul drept fiind mai jos decât malul stâng,
a fost inundat mai des şi de aceea vestigiile arheologice din
această zonă sunt la o adâncime de -4,5 m.
O cercetare viitoare a zonei, deşi este de dorit, va fi greu
de realizat fără colaborarea unei firme de construcţii sau a
carierei de piatră.
O altă zonă cercetată în această campanie a fost
imediata apropiere a comunei actuale. Cu acordul proprietarilor
de terenuri am cercetat zona cuprinsă între calea ferată şi
primele case din comună. În acest scop s-au trasat două
existând

Bibliografie
1. V. Sîrbu, V. Crişan, Angustia, 4, 1999, p. 71 - 81;
2. V. Crişan, Dacii din estul Transilvaniei, Sfântu Gheorghe,
2000, p. 33 - 36.

54.

Cristeşti,

corn.

Cristeşti,

jud.

Mureş

Punct: Hosuba
Cod sit: 114364.02

secţiuni:

O secţiune (S. 2) (10 x 1,5 m) este situată la 300 m de
prima casă şi 800 m de calea ferată. Imediat sub stratul
cultivabil, la -0,5 m au apărut primele urme romane, cu multă
ceramică tipică aşezării de la Cristeşti: castroane, cupe-pahare,
opaiţe şi o bilă mare din lut ars. Sub acest strat gros de material
arheologic ne-am fi aşteptat să descoperim urmele unei
locuinţe, dar săpăturile nu au confirmat această aşteptare. De
acea am trasat o secţiune paralelă cu S. 2.
Altă secţiune S. 3, de 1O x 1,5 m, a confirmat aceeaşi
stratigrafie, caracteristici şi material arheologic ca în S. 2. Dar la
adâncimea de -0,7 m s-au descoperit urme de pari groşi
(diametrul de 15 cm) şi resturi vizibile din pereţi de chirpici care
au fost susţinuţi de pari. Nu s-au descoperit resturi de podea ca
în alte locuinţe din aşezarea de la Cristeşti.
Pentru campania următoare ne propunem să cercetăm, în
continuare, malul drept al Mureşului, dacă vom reuşi să
colaborăm cu o firmă de construcţii şi să extindem cercetările şi
în partea estică a Combinatului Chimic înspre Târgu Mureş,
zonă care de asemenea nu a fost niciodată cercetată. Având în
vedere că în incinta combinatului s-au descoperit morminte de
inhumaţie romane şi că I. Paulovics afirmă că din această zonă
provin monumentele funerare ale aşezării, considerăm că
această investigaţie merită să fie efectuată.

Colectiv: Dumitru Protase - responsabil, Nicoleta Man • responsabil de
sector (MJ Mureş)

În perioada 4 - 18 septembrie 2000 Muzeul Judetean

Mureş a efectuat săpături arheologice în aşezarea rurală
romană

drept al

de la

Cristeşti,

şi

două pă~i

Uud.

Mureş),

punct Hosuba

şi

malul

Mureşului.

Cercetările au fost efectuate de un colectiv format din
Dumitru Pretase - responsabil de şantier şi arheolog Nicoleta
Man - responsabil de sector, de la Muzeul Judeţean Mureş.
Aşezarea romană rurală de la Cristeşti este situată la 6
km E de Târgu-Mureş între şoseaua Târgu-Mureş - ClujNapoca - Gara CFR - Combinatul Chimic, malul Mureşului şi
vatra actuală a comunei.
Acest sit arheologic a fost semnalat în literatura istorică
veche de I. F. Neigebauer, Orban Balazs şi Deak Farkas.
Săpături arheologice au fost efectuate de Emil Panaitescu şi D.
M. Teodorescu (1925), Aurel Filimon (1928), D. Popescu
(1950), D. Pretase şi Andrei Zrinyi (1961), A. Zrinyi (1972), D.
Pretase şi Nicoleta Man (1994 - 2000).
Începând cu anul 1994 săpăturile arheologice au fost
reluate după o întrerupere de aproape 20 de ani şi au drept
scop cercetarea zonei de SE a aşezării, singura care mai poate
fi cercetată, restul suprafeţei fiind deranjată de reamenajarea
hidrografică a râului Mureş şi a pârâului Cocoş, de construirea
şi extinderea Combinatului Chimic Azomureş şi a satului actual.
Cercetările şi-au propus delimitarea mai precisă a
perimetrului aşezării romane, dar şi relevarea altor elemente de
habitat. Întâmplător în campania arheologică a anului 2000 am
avut ocazia de a verifica situaţia stratigrafică de pe malul drept
al Mureşului.
Malul drept al Mureşului nu a mai fost cercetat până în
acest an, deşi au mai existat ipoteze cum că aşezarea de la
Cristeşti s-ar extinde pe ambele maluri ale râului, în acest caz

On the lefi bank of the Mureş river, at the place cal/ed
„ The Earth Fortress" there are the vestiges of a /arge Roman
rural settlement, spreading on a surface of severa/ hectares.
Firstly recorded in 1870, when there are a/so mentioned the
visib/e remains of a Roman road, this settlement has a/ways
cal/ed the attention of the researchers through a great number
of discoveries.
The archaeological researches of 2000 revealed the
inhabitant on the bouth part of Mureş river. There was
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timp ce pentru dimensiunile interioare ale acestui turn, lăţimea
măsurată în S. 15 şi S. 17 este de 3,6 m.
S. 18, având 2, 1 x 1,5 m, a fost plasată în continuarea
magistralei S. 9 · S. 14, la exteriorul zidului de incintă a cărui
lăţime, în punctul respectiv, are dimensiunea de 1,6 m.
Fundatia incintei coboară cu 0,3 m fată de cealaltă fată a zidului
surprin.să în S. 14 I 1999. În cadrul' secţiunii au fost surprinse
urme materiale ale unei locuiri Coţofeni, o vatră de foc şi resturi
ceramice.
S. 19, de 3,6 x 1,5 m, a fost aşezată paralelă cu S 9 şi
perpendiculară pe S. 2, în ambele cazuri având lăsat un martor
de 0,5 m. Au fost puse în evidenţă traiectul oblic al zidului de
incintă, evazarea spre interior cu 0,08 m a fundaţiei pe ultimii
săi 0,4 m adâncime, şanţul de fundare a zidului şi faptul că
latura turnului de poartă se adosează incintei. La fundul
săpăturii au apărut câteva fragmente ceramice preistorice.
Planşa 17

discovered a surface dwelling, having the walls made of trellis
work or beams.
The material discovered contain usual pottery, roman
lamp and iron tools.

55.

Cucuiş,

corn. Beriu, jud. Hunedoara

Punct: Colnic · Cetatea
Cod sit: 88298.02

medievală

Colectiv: Zeno K.Pinter (ULB Sibiu), Mihai
(MCDR Deva)

Căstăian,

Costin Daniel

Ţuţuianu

Punctul numit "Colnic" se aftă la 626 m altitudine,
dominând de la răsărit satul Cucuiş, de pe culmea piemontană
denumită de localnici "Muchia Cetăţii", care coboară spre N din
blocul Munţilor Şureanu, încadrată de Valea Cucuişului şi Valea
Cetăţii. Cetatea medievală de aici apare semnalată la sfârşitul
veacului al XIX-iea şi amintită în studii de specialitate din anii
'70. Conservarea monumentului este relativ slabă, zidul incintei
fiind acoperit cu pământ şi vegetaţie, structura sa ieşind la
suprafaţă în câteva puncte datorită excavaţiilor din deceniile
trecute ale căutătorilor de comori.
Cercetarea arheologică urmăreşte studierea cetăţii
medievale, a structurii formei incintei şi amenajărilor interioare,
punerea în valoare a materialelor arheologice descoperite,
inclusiv urmele mai vechi ale unei locuiri preistorice aparţinând
culturii Coţofeni. Prin alinierea mai multor secţiuni s-a urmărit
obţinerea unor magistrale stratigrafice dispuse perpendicular,
una pe alta, verificări stratigrafice fiind realizate prin intermediul
unui număr mai mic de carouri. Cercetarea sistematică a fost
iniţiată în anul 1998 şi continuată în 1999 şi 2000, cele trei
campanii de până acum însumând realizarea a 19 secţiuni şi 2
carouri.
Monumentul este o cetate medievală datând din secolele
XIII · XIV, folosită ca loc de refugiu de una dintre comunităţile
libere din Scaunul Orăştiei şi care suprapune o mai veche vatră
de locuire preistorică. Pentru conservarea acestei arii este
necesară stabilirea unei zone de protecţie a cetăţii, ameninţată
de iminenta exploatare forestieră.
Campania de cercetări arheologice, din anul 2000, la
cetatea medievală Cucuiş · "Colnic" a inclus trasarea şi
realizarea a unui număr de patru noi secţiuni (S. 16, S. 17, S.
18, S. 19), care au urmărit finalizarea magistralei orientate pe
direcţia NNV · SSE şi degajarea substrucţiilor din zona turnului
de poartă al cetăţii.
S. 16 având dimensiunile de 8,4 x 1,5 m, a fost trasată
paralel cu S. 15, fiind lăsat un martor de 0,5 m. Prin executarea
ei a fost pus în evidenţă capătul laturii de SV a turnului de
poartă şi talpa fundaţiei. Marginea de SSE a secţiunii
intersectează zidul de incintă care are un traiect oblic.
Măsurătorile făcute la exteriorul zidurilor turnului de poartă pun
în evidenţă faptul că lungimea zidurilor turnului adosat incintei
este de 4,65 m, în timp ce lăţimea turnului la exterior este de
7,6 m.
S. 17, de 3,5 x 1,5 m, este paralelă cu S. 9, de care o
despart 0,5 m, şi cu S. 15, aflată la un metru depărtare, fiind
orientată perpendicular pe S. 3, la 0,5 m distanţă. În cadrul
acestei secţiuni a putut fi observat capătul laturii de NE a
turnului de poartă şi adâncimea fundaţiei. Lăţimea zidului
turnului de poartă, surprins în S. 9 şi S. 17, este de 1,9 m, în
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56.

Dalboşeţ,

corn.

Dalboşeţ,

jud.

Caraş

Severin

Punct: Dragomireana
Cod sit: 52589.02
Colectiv: Dumitru Protase - responsabil, Doina Benea, Mariana
Crânguş, Nicu Hurduzeu (UV Timişoara - CSIA)
După mai mulţi ani de întrerupere la construcţia romană
din punctul Dragomireana • Dalboşeţ au fost reluate cercetările
arheologice în vederea unor precizări stratigrafice.
Cercetările arheologice sunt mult îngreunate de faptul că
pământul pe care este construcţia romană este actualmente
proprietate particulară: fam. Găină Petru şi Găină Nicolae.
Secţiunea I de control a fost trasată la 23,9 m, SV de
casa lui Găină Nicolae şi 0,9 m V de aceasta. Secţiunea (având
dimensiunile de 18 x 1,3 m) orientată E - V avea un caroiaj de 2
x2m.
Stratigrafia este clară:
1). OI -0, 13 m = humus actual;
2). -0,25 în m. 1 - 2: un zid din piatră de râu şi mortar (lat
de 0,45 m - notat cu A) cu un traseu oblic pe secţiune şi un al
doilea zid (B) în m. 4 - 5 (lat de 0,6 m), cu urme de tencuială
albă pe faţa interioară; alte 2 ziduri C şi D leagă cele două
construcţii. Zidul prezintă o tencuială groasă de 5 cm pe ambele
feţe. Zidul C este construit în părţile superioare din blocuri
fasonate. El nu se „ţese" cu zidul B care îl intersectează la un
moment dat. Acest nivel de locuire corespunzător zidului C
apare între -0,8 I -1, 1 m, marcat de un strat de dărâmătură
(cărămizi, ţigle şi olane), care a fost suprapus de un strat de lut
bătut şi întins deasupra întregului zid.
3). A doua fază de locuire antică este reprezentată de o
absidă formată din zidurile A, B şi închisă cu C, care prezintă
un strat dens de cocciopesto pe faţada exterioară (nu spre
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58. Deuşu, corn. Chinteni, jud. Cluj
Punct: Apreşu de Jos · Ferma lui Americanu

absidă).

Zidul este construit dintr-un strat dens de mortar cu
pietricele (piatră aruncată fără o ordine anume) şi din când în
când fundaţia zidurilor este executată din piatră de râu fără
mortar.
4). Lut aluvionar fără o amenajare.
La 14,20 m spre N de la colţul de NE al lui S. I şi la 10 m
E de acesta s-a trasat o secţiune (S. 11) de 14 x 1,5 m pentru a
delimita eventualul zid de incintă care ar include construcţia.
Două ziduri A şi B (0,6 m) aşezate direct (O I -0, 15 m) pe solul
antic. Stratigrafia: după un strat de humus vegetal; stratul de O, 15 I -0,5 m dărâmare antică; -0,7 m strat compact de ţigle şi
olane romane; 1, 1O m solul viu. Zidul A a dezafectat o locuire

Cod sit: 57001.01
Colectiv: Mihai Wittenberger (MNIT)

Obiectivul arheologic Apreşu de Jos este situat în jud.
Cluj, corn. Chinteni, sat Deuş, punctul "Ferma lui Americanu ".
Până în 2000 nu au fost întreprinse săpături arheologice, dar
materiale culese din acest obiectiv au ajuns în custodia MNIT
prin donaţia Vasile Suciu.
Situat la confluenţa a două pâraie, cu sursă de apă
permanentă şi mărginit pe latura de N de păduri de foioase, iar
pe latura de S de terenuri agricole colinare, Apreşu de Jos este
un spaţiu ideal pentru o aşezare aparţinând culturii Noua.
Aşezarea de la Apreşul de Jos capătă o importanţă deosebită
deoarece în imediata vecinătate se găsesc alte câteva aşezări
Noua (Lunga, Baciu, Fundu Mitrului, Băbuţ şi o necropolă în
punctul Ciutaia).
în cursul campaniei 2000 au fost trasate două secţiuni de
câte 10 m lungime, la o distanţă de 20 de metri. Fără să intrăm
în detalii, trebuie să remarcăm faptul că stratigrafia din S. 1 şi
S. 2 este identică. În ambele secţiuni a fost scoasă în evidenţă
un singur nivel de locuire. Acesta oscilează ca grosime de la
0,15 m la 0,8 m.
în secţiunea nr. 1 au fost identificate două complexe.
Ambele par anexe ale unei locuinţe. Este vorba despre o mică
groapă, cu material ceramic spart în antichitate şi de o
platformă din pietre de râu, uşor adâncită în pământ. Pe
această platformă au fost descoperite fragmente de vatră de
foc, ceramică, râşniţe fragmentare şi o mare cantitate de

sporadică, preistorică, hallstattiană.

Cele două ziduri fac parte din amenajări exterioare clădirii
romane cercetate de Dumitru Protase.
Nici un material arheologic nu a rezultat din săpătura
întreprinsă.

Planşa
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57. Densuş, corn. Densuş, jud. Hunedoara
Punct: Biserica Sf. Nicolae
Cod sit: 89357.01
Colectiv: Adrian Andrei Rusu • responsabil (IAIA Cluj); Vasile Mîzgan
(TransArheo Cluj); Ileana Burnichioiu (MCDR Deva); studenţi de la
Univesitatea Babeş-Bolyai Cluj

Biserica - monument istoric - a intrat într-un program
extins de restaurare complexă. în cadrul acesteia, s-au
prevăzut cercetări arheologice exhaustive. Ele succed
sondajele de la începutul anilor '70, ale lui Nicolae Puşcaşu,
rămase nepublicate. O primă campanie arheologică s-a derulat
în anul 1999.
în anul 2000 au fost continuate cercetările din vecinătatea
imediată a monumentului, interior şi vecinătăţile apropiate
(pentru identificarea zonei de protecţie). S-au efectuat secţiunile
S. XIV - S. XXXV. Cea mai importantă parte a cercetărilor
legate de construcţia propriu - zisă a bisericii s-a derulat în
interiorul ei. Acolo au fost constatate elementele de podire, un
vechi iconostas de zid. O altă construcţie, complet nouă, a fost
regăsită la circa 40 m E de altarul bisericii. Este vorba despre o
curte nobiliară, datată în a doua jumătatea a sec. al XV-iea prima parte a sec. al XVI-iea. Au fost cercetate încă 130 de
morminte. Inventarul arheologic constă în piese funerare
(podoabe, accesorii, monede), câteva unelte şi accesorii de
construcţie, ceramică, spolii romane (cărămizi, pietre profilate,
un fragment de inscripţie). Materialul, aflat în prelucrare, este
depozitat provizoriu la Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din
Cluj-Napoca, urmând să ajungă în proprietatea Muzeului
Judeţean Deva.
Cercetarea arheologică este, în linii mari, încheiată. Se
prevede doar asistenţă arheologică în cazul în care se va
construi un sistem de drenuri în zona de la N de biserică.
Monografia arheologică şi studiul istoric rezultat, vor fi
publicate într-un volum, în cursul acestui an, 2001.

cenuşă.

În secţiunea nr. 2 a fost identificată o locuinţă uşor
în pământ, orientată cu latura lungă SE - NV. Locuinţa
a fost săpată pe aproximativ 50% din suprafaţă, urmând ca în
cursul campaniei 2001 să fie continuată excavarea ei.
Materialul arheologic din locuinţa denumită L. 1, cât şi din
complexele din S. 1, se compune din mobilier ceramic tipic
Noua, dar şi din ceramică de factură Wietenberg. Materialul
osteologic este cel uzual în aşezările Noua (spatule, omoplaţi
crestaţi), iar cel din metal este reprezentat de un vârf de suliţă,
încadrabil în seria Uriu - Domăneşti.
Consider că situl de la Apreşul de Jos face parte din seria
celor mai timpurii descoperiri Noua din Transilvania, unde
materialele de tradiţie Wietenberg se regăsesc împreună cu
elemente Noua timpurii.
Finanţarea lucrărilor a fost făcută de MNIT.
adâncită

59. Deva, jud. Hunedoara
Punct: Magna Curia
Cod sit: 86696.03
Colectiv: Adriana Pescaru - responsabil, Eugen Pescaru, Nicolae
Cătălin Rişcu\a (MCDR Deva)

Situl arheologic Deva • Magna Curia este situat la poalele
Dealului Cetăţii, în partea de SV a acestuia şi în imediata
vecinătate a clădirii - monument istoric, ale cărei începuturi
datează în secolul al XVI-iea. Săpăturile arheologice au debutat
în anul 1991 şi au avut drept scop dezvelirea în suprafaţă a
construcţiilor anexe ale edificiului, în vederea restaurării,
conservării şi punerii lor în valoare. Cercetările sistematice de-a
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Având în vedere rezultatele
continuarea cercetărilor.

lungul mai multor campanii au condus la identificarea, pe
loc, a unei importante locuiri preistorice, cu nivele
succesive, conţinând materiale arheologice atribuite neoliticului,
perioadei de trecere spre epoca bronzului, epocii bronzului şi
evului mediu.
Cercetările din anul 1999, desfăşurate în perioada 3 - 31
august, au vizat o suprafaţă mai restrânsă decât în anii
precedenţi. Principalele obiective au constat în cercetarea
zonelor din apropierea complexelor arheologice (locuinţe, gropi
menajere) descoperite în anii precedenţi. Astfel, între zidurile
medievale, în paralel cu caseta C. li (1997) unde a fost
descoperită una dintre locuinţele cu podină de lut (L. 1), a fost
practicată o secţiune (S. VIII) de dimensiuni 3,5 x 1,75 m. Pe
latura de SE a suprafeţei dezvelite în cursul săpăturilor a fost
amplasată, în exteriorul zidurilor medievale, secţiunea S. IX de
dimensiuni 8,5 x 1,5 m. De asemenea, a fost adâncită
secţiunea S. 11997 (5 x 2 m) până la solul viu.
S. VIII nu a furnizat noi informaţii despre locuinţa
descoperită în 1997, ceea ce conduce spre ipoteza că limitele
acesteia se aftă sub zidurile medievale. Totuşi, au fost
recuperate numeroase materiale arheologice, în special

obţinute

considerăm

necesară

acelaşi
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60.

Dudeştii

Vechi, corn.

Dudeştii

Vechi, jud. Timiş

Punct: În spatele gării, Movila lui Dragomir
Cod sit: 156721.01

ceramică.

În S. IX a fost descoperită, în carourile 2 şi 3, o locuinţă
de tip bordei. Complexul, surprins parţial în secţiune,
s-a conturat la -2,2 m şi a fost adâncit până la -2,6 m. Nu au
fost observate urme ale suprastructurii, unica amenajare
interioară fiind o vatră de foc de mici dimensiuni, acoperită cu
un strat gros de cenuşă, utilizată însă pentru scurt timp, după
cum sugerează stratul de arsură. Din săpătură a fost
recuperată o importantă cantitate de ceramică. Dintre piesele
deosebite enumerăm: un inel de bronz sigilar (?), care are pe
chalon o floare de crin, un pumnal cu vârful rupt şi plăsele de
os ornamentate şi o mică piesă componentă a unei armuri. Pe
fundul bordeiului a fost descoperit scheletul unui câine de talie
mare.
Având în vedere o serie de analogii pentru aceste piese,
ca şi pentru ceramica recuperată, complexul poate fi datat. în
opinia noastră, la sfârşitul secolului al XIII-iea sau la începutul
secolului XIV.
Cu excepţia complexului medieval, S. VIII şi S. IX au
relevat aceeaşi stratigrafie ca şi restul secţiunilor: strat cu
materiale sporadice de tip Coţofeni, strat cu două nivele de
locuire aparţinând bronzului timpuriu (grupul Şoimuş), strat cu
materiale izolate aparţinând bronzului mijlociu (cultura
Wietenberg) şi cu puţine urme dacice, strat de dărâmătură
medieval târziu.
- În S. I I 1997, situată tot în exteriorul zidurilor medievale a
fost surprinsă o situaţie puţin diferită. Astfel, la -2,8 m a fost
dezvelită o mică parte dintr-o amenajare de pietriş care se
desfăşura pe o lungime de patru metri pe peretele sud-estic al
secţiunii. Condiţiile din teren nu au permis amplasarea unei
casete care să confirme dacă este vorba despre o locuintă sau
un alt tip de amenajare. În stratul suprapus şi pe amenaja~ea de
pietriş au fost descoperite fragmente ceramice decorate cu
striuri şi impresiuni textile (Besenstrich şi Textilmustery. Stratul
de pietriş suprapunea nivelul aparţinând grupului cultural
Şoimuş. Sub acest nivel au apărut, izolat, fragmente ceramice
de tip Coţofeni.
Campania desfăşurată în perioada 7 - 25 august 2000 a
constat în săparea unei secţiuni (S. X - 4,7 x 2 m) în zona de
SV a suprafeţei degajate, în apropierea locuinţei L. 2
descoperită în 1998. La adâncimea de -3,2 m a fost surprinsă o
mică parte din podina locuinţei şi a fost recuperată o mare
cantitate de ceramică.

Colectiv: Adrian Bejan - responsabil (UV
(MB Timişoara)
'

medievală

Timişoara),

Daniela

Tănase

În nord-vestul Câmpiei Banatului, pe teritoriul comunei
Vechi, traversată de pârâul Aranca, au fost descoperite
întâmplător o serie de artefacte databile în epoca migraţiilor şi
în epoca medievală timpurie. Multe dintre acestea provin de pe
teritoriul aflat în spatele gării Dudeştii Vechi, mai precis în
partea de SV a localităţii, zonă numită de localnici „Movila lui
Dragomir".
În luna august a anului 2000, am efectuat sondaje
arheologice pentru a repera urme de locuire care să ne permită
iniţierea unor cercetări sistematice. S-au trasat trei secţiuni
orientate NV - SE şi am constatat următoarea situaţie: în
secţiunea S.1 (1 O x 1,5 m), imediat sub stratul vegetal se aftă
un strat de cultură databil în secolele III - IV pe baza
fragmentelor ceramice de culoare cenuşie lucrate la roată şi a
unei fusaiole bitronconice din lut, de culoare galben-cenuşie,
dar nu am găsit nici un complex arheologic din această
perioadă. Solul steril apare la adâncimea de -0.7 m cu excepţia
colţului sud - vestic al caroului C. 5, unde stratul de cultură de
sec. III - IV suprapune o porţiune dintr-un bordei datat pe baza
fragmentelor ceramice în epoca bronzului şi care ajunge până
la o adâncime de 2.4 m. În secţiunea S. 2 (15 x 1 m), aflată la 2
m NV de S. 1, sub stratul vegetal apare un strat de cultură
databil pe baza fragmentelor ceramice tot în secolele III - IV,
solul steril apare la o adâncime de -0,7 m. În caroul C. 5, stratul
de cultură de secol III - IV suprapune o groapă menajeră din
epoca bronzului ce conţinea fragmente ceramice şi oase de
animale şi ajunge la o adâncime de -1, 1 m faţă de nivelul actual
de călcare.
În secţiunea S. 3 (10 x 1 m). aflată la 10 m E de S. 1, în
caroul C. 1, la o adâncime de -0,3 m, sub stratul vegetal, am
surprins resturile unei locuinţe de suprafaţă cu vatră deschisă
care suprapune un strat de cultură databil în secolele III - IV.
Pentru a putea cerceta toată locuinţa, am extins suprafaţa
cercetată prin trasarea a trei casete, astfel am constatat că
locuinţa era ovală, având dimensiunea de 2,5 x 2 m, în partea
de S fiind improvizată o vatră mică, aşezată pe fragmente
ceramice provenind de la un vas borcan, de culoare brunnegricioasă, lucrat la roata înceată, decorat cu rotiţa; arsura
Dudeştii
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plan dreptunghiular, cu absida altarului nedecroşată
- probabil o biserică de lemn:
s-a redat planimetria tuturor construcţiilor ce au
constituit ansamblul;
s-a stabilit cronologia etapelor de construcţie pentru
ctitoria lui Dragomir, în următoarea ordine: stăreţia,
urmată de zidurile de incintă şi turnul clopotniţă, apoi
chiliile şi construcţia de pe latura de S (adosate
incintei);
s-a stabilit nivelul iniţial de călcare în curte şi în faţa
intrării la turn:
în pronaosul bisericii au fost dezvelite 4 morminte cu
criptă şi unul fără criptă şi un cimitir aparţinând atât
epocii medievale cât şi epocii moderne, în interiorul şi
exteriorul curţii.
Campania arheologică 2000 s-a desfăşurat între 7 - 19
august, în continuare cu scopul de a oferi informaţii
proiectantului, în misiunea sa de reabilitare a monumentului. Sau practicat 4 secţiuni, amplasate în interiorul şi în exteriorul
incintei.
Sectiunea 27, perpendiculară pe zidul de V al stăreţiei,
este tangentă pe alt zid perpendicular aflat la 2 m de peretele
casei. Prin această secţiune s-a încercat confirmarea existenţei
unui foişor pe latura de V a stăreţiei, idee susţinută de prezenţa
unui zid în formă de L aşezat pe direcţia E - V şi lăcaşul unui
stâlp circular pe latura sudică a uneia din cele două trepte ce se
formează lângă zidul casei.
Sectiunea 28, practicată pe latura de SE a absidei
altarului, în imediata apropiere a contrafortului demolat a fost
propusă pentru a întâlni fundaţia Plăviceni I. Aceasta apare la
adâncimea de -1,25 m faţă de solul vegetal şi urmează un
traseu semicircular, având o latură la soclul bisericii care o
suprapune cu două trepte de cărămidă ieşite în afară. Fundaţia
este făcută din bolovani de râu şi fragmente de cărămidă prinse
în mortar. Secţiunea surprinde şi o parte din necropolă. Sub
reînhumările târzii se află 13 morminte cu schelete în poziţie
normală şi alte reînhumări. Inventarul funerar este extrem de
redus. Pe fundul gropii, la -1,30 m, a fost interceptată o monedă
de argint, emisă de Maximilian al II-iea, împăratul romanogerman, în anul 1573, monedă pusă în legătură cu şanţul
fundaţiei primei biserici.
Sectiunea 29 este perpendiculară pe zidul sudic al
incintei, în exterior. Sub un cuptor din cărămidă amenajat
probabil în prima jumătate a secolului al XIX-iea, şi el puternic
deteriorat, s-au descoperit 14 morminte, din care 13 cu schelete
în poziţie normală. În afara unui şirag de mărgele mici de sticlă,
lipsesc cu desăvârşire alte piese de inventar funerar - motiv
pentru care este greu de datat acest sector din cimitir.
Sectiunea 30 este de fapt prelungirea secţiunii din axul E
- V al bisericii, practicată însă la 1,50 m faţă de zidul acesteia,
situaţie impusă de amenajările şantierului de restaurare. Ea are
lungimea de 13 m, traversează în bună măsură curtea, dar nu
atinge zidul de E al stăreţiei. Singura construcţie surprinsă pe
traseul secţiunii este zidul de V al pridvorului vechi, ulterior
demolat. Aici s-au identificat trei tipuri de pavaje succesive: un
pavaj din fragmente de cărămidă prinse în mortar, unul format
din dale de cărămidă (identică cu cea din construcţiile de secol
XVII) şi al treilea format din bolovani de râu şi piatră de carieră,
nefasonată. Aceste pavaje succesive pot să indice relaţia dintre
ele şi etapele de construcţie a celor două biserici, de demolare
a pridvorului original şi de folosire a acestui lăcaş monahal,
devenit biserică de mir, după care a fost părăsit.
Monumentul este în curs de refacere: biserica a fost
consolidată cu centuri, s-a acoperit şi au fost închise golurile

vetrei are grosimea de O, 12 m: pe baza ceramicii, locuinta
poate fi datată în secolele IX - X. În caseta numărul 3, din
partea de NE, la o adâncime de -0,5 m a apărut un craniu uman
şi a fost necesară extinderea casetei. A fost dezvelit un
mormânt, M. 1 I 2000, orientat V - E; la cap am descoperit un
inel de tâmplă din argint, în formă de S şi pe falanga inelarului
de la mâna dreaptă un inel din bronz cu capetele desfăcute.
Mormântul poate fi datat pe baza inventarului în secolele XI XII şi se pare că suprapune nivelul secolelor IX - X, cercetările
viitoare urmând să clarifice situaţia stratigrafică.
În secţiunea S. 3, solul steril apare la o adâncime de -0,8
m, cu excepţia C. 5, unde am descoperit o porţiune dintr-un
bordei care ajunge până la adâncimea de -2,2 m şi care pe
baza fragmentelor ceramice poate fi datat în epoca Latene. Am
constatat existenţa unui strat de arsură cu o grosime de 0,6 m,
bucăţi de vatră; puternicele urme de arsură ne permit să
presupunem că bordeiul a fost incendiat. Timpul şi resursele
financiare nu ne-au permis deschiderea unei casete ca să
cercetăm întreaga suprafaţă a bordeiului, aceasta va fi o
prioritate a următoarei campanii.
Materialul arheologic recuperat a fost depozitat la
Universitatea de Vest Timişoara, unde urmează să fie prelucrat.
În viitor ne propunem să clarificăm stratigrafia sitului, să
cercetăm sistematic aşezarea şi necropola din Evul Mediu
timpuriu şi să identificăm şi complexe arheologice din secolele
III - IV şi din epoca migraţiilor, având în vedere că cercetările de
teren au relevat existenţa unor artefacte din aceste perioade.

61. Dudu, corn. Plopii
Punct: Mănăstirea
Cod sit: 153678.01

Slăviteşti,

jud. Teleorman

Plăviceni

Colectiv: Ecaterina Ţânţăreanu - responsabil, Pavel Mirea, Pompilia
Zaharia (MJ Teleorman)
"Mănăstirea Plăviceni" este un monument reprezentativ
pentru arhitectura valahă din secolul al XVII-iea, ea
remarcându-se ca un ansamblu impunător şi sobru, aflat în
lunca inundabilă a Oltului, în mijlocul unor păduri seculare, la
numai 34 km de fosta kaza Turnu. Până în zilele noastre din
măreţul monument, ridicat de Dragomir, mare vornic şi jupâniţa
sa Elena, a rămas o patetică ruină, lăsată în voia forţelor
distructive ale naturii şi oamenilor.
Din ansamblul iniţial constituit dintr-un impunător turn
clopotniţă, ziduri de incintă masive, biserică în plan treflat,
stăreţie şi construcţii monahale, azi au rămas doar resturi din
turn, o parte din incintă şi biserica spoliată de acoperiş. Din anul
1999, Ministerul Culturii a finanţat, pe lângă proiectul de
consolidare şi restaurare şi o intervenţie de urgenţă, pentru
stoparea distrugerilor.
Obiectivele campaniilor arheologice, începute în 1995, au
avut scopul principal de a pune la dispoziţia proiectantului
informaţii privind planimetria construcţiilor acum dispărute,
împreună cu elemente de arhitectură de detaliu şi ansamblu,
semnificative pentru evidenţierea etapei de construire a
monumentului, nivelurile de călcare şi relaţiile cronologice dintre
diferitele construcţii ale ansamblului.
Rezultatele cercetării pot fi rezumate astfel:
sub biserica lui Dragomir s-a pus în evidentă
fundaţia unei biserici anterioare, o construcţie cu
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0,7 m la centru, subţiindu-se treptat spre extremită\i. În zonele
mai joase, spre poalele dealului, lipseşte stratul negricios.
Situaţia arheologică din situl de la Epureni se prezintă
astfel: aşezarea Noua are cea mai mare întindere şi cea mai
mare intensitate de locuire, cu depuneri pe două nivele - cel de
sus cu cenuşar, cel de jos, fără cenuşar. Aşezarea hallstattiană
timpurie ocupă zona mai înaltă a dealului si suprapune parţial
nivelul de la sfârşitul epocii bronzului. Structurile de locuire
conservate din acest orizont sunt locuinţe şi vetre. Aşezarea de
tip Basarabi este prezentă prin bordeie răzleţe, cu material
ceramic tipic pentru aria estică a acestei culturi. Aşezarea
feudală timpurie se identifică sub forma unor structuri de
locuire: bordeie, vetre, cuptoare. La finele campaniei 1998 şi în
cursul campaniei 2000, cercetarea s-a concentrat asupra unor
structuri domestice din Hallstatt-ul timpuriu.

(ferestre, uşă), iar turnul a fost consolidat în porţiunea rămasă.
Se intenţionează continuarea lucrărilor şi revitalizarea lăcaşului.
Planşa 19

Abstract
Plăviceni Monastery, in Teleorman county
is a
representative monument for the Valachian architecture of the
1?"h century. lt was built by Dragomir, a great boyar and his
wife, Elena, a relative to Matei Basarab voivode. lnitially
containing an imposing belfry, massive precint walls, a trefloid
church, the abbey house and monastic buildings, this
arhitectural ensemble has become a pathetic ruin nowadays.
The archeological researches, started in 1995 had as an
aim on offering to the architects the necessary information for
the development of the restauration project and they regard: the
precint walls, the buildings of the ensemb/e; the chronology of
the construction stages; the levels of habitation; the existance
of the necropolis inside and outside the precint walls.

63. Fântânele, corn. Matei, jud.

Bistriţa Năsăud

Punct: La Gâţa
Cod sit: 33701.05
Bistriţa)

62. Epureni, corn. Epureni, jud. Vaslui

Colectiv: Corneliu Gaiu, Lucian Vaida (MJ

Punct: Capu Dealului
Cod sit: 163798.01

În toamna anului 1998 au fost salvate inventarele a două
morminte descoperite cu ocazia exploatării lutului din punctul
"La Gâta" - o culme de deal prelungă aflată la 3 km SE de
punctul "'Dealul Popii" unde între 1968 - 1976 a fost cercetată o
necropolă celtică. După ce în 1999 s-a reuşit salvarea printr-un
sondaj arheologic a încă două morminte de incineraţie, în luna
iunie 2000 au început cercetări sistematice, care au constatat
că necropola a fost afectată şi de lucrări~e agricole,
înmormântările fiind practicate la mică adâncime. ln suprafaţa
cercetată în acest an au mai fost depistate încă 5 morminte
celtice de incineratie. Resturile cinerare erau depuse în gropi
ovale unde alături de pachetul de oase erau aşezate ofrande de
carne şi un bogat inventar funerar: vase (oale, străchini, ceşti)
lucrate la roată şi cu mâna, cuţite de luptă, accesorii
vestimentare, brăţări cu nodozităţi şi fibule de tip Dux şi
Pantenbugel.
Descoperirile de până acum aduc date şi observaţii
extrem de interesante privitoare la riturile şi ritualurile funerare a
acestei populaţii, iar inventarul funerar, aflat în curs de
restaurare, permite încadrarea descoperirilor în orizontul celtic
timpuriu transilvănean.

Colectiv: Elvira Safta (MNIR)

Localitatea Epureni se află în SE judeţului Vaslui. Capu
Dealului este un deal de joasă altitudine, care se plasează la
graniţa dintre extremitatea de V a depresiunii Elan şi
prelungirile de SE ale colinelor Fălciului.
Situl de la Epureni prezintă o suită de aşezări de la
sfârşitul epocii bronzului (cultura Noua), din prima epocă a
fierului (Hallstatt A şi cultura Basarabi), urme răzleţe dintr-o
aşezare de sec. IV p. Chr. şi o aşezare de la începutul Evului
Mediu (sec. VIII - IX p. Chr.). Locuirea Noua, cu cenuşare, se
întinde şi la V, pe dealul învecinat, iar aşezarea feudală
timpurie se prelungeşte la S, până în şesul pârâului Florenta.
Staţiunea arheologică a făcut obiectul unor repetate cercetări
de suprafaţă (Gh. Coman, 1950) şi al unui sondaj (D. Gh.
Teodor şi Gh. Coman, 1967, rămas inedit).
În 1984 - 1985 am efectuat săpături cu caracter de sondaj
în perimetrul staţiunii (două secţiuni în 1984 şi una în 1985). În
anul 1998 am reluat săpăturile şi mi-am propus ca obiectiv
trasarea unei secţiuni magistrale, pe direcţia N - S, care să
determine limitele sitului pe această axă şi să identifice
repartitia topografică şi stratigrafică a depunerilor din diverse
culturi 'arheologice. În iulie 2000, săpătura s-a limitat la o
sectiune de 5 x 2 m, efectuată cu scopul de a încheia
cercetarea unor complexe din Hallstatt-ul timpuriu, neepuizate
în anul 1998. Săpăturile, din campaniile precedente (de 288
m2), au secţionat porţiuni din aşezare, aflate în josul pantei poalele dealului - cât şi porţiuni situate pe poziţii mai înalte. ln
zonele mai înalte stratigrafia se prezintă astfel: sub arabil (gros
de 0,2 - 0,3 m) urmează un strat negricios, cu structură
glomerulară (de cca. 0,6 - 0,4 m); un strat cenuşiu închis mai
pu\in consolidat (de 0,6 - 0,3 m grosime); un strat ciocolatiu cu
textură Iuto-nisipoasă (de 0,5 - 0,7 m) şi un strat de lut loessoid,
steril arheologic. "Cenuşarul" Noua suprapune stratul cenuşiu
închis sub forma unei lentile de sol de aceeaşi culoare, dar de o
nuanţă mai deschisă, ceva mai friabil, cu o grosime maximă de

Resuma
Au lieu dit "La Gâta" Ies fouilles ont ete continuees. On a
mis au jour cinq tomb~s celtiques a incineration a meme la
fosse, datant du Latene 82. Le mobilier funeraire fournit
d'important indications typologiques el chronologiques en ce
qui concerne /'habitat celtique dans a /'espace intracarpatique.
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64.

Feteşti,

cu solul brun de pădure, cu grosimi care variază între 0,2 0,4/0,5 m.
La suprafaţa acestui strat brun-deschis, între m. 4 - 17, la
-1 I -0,95 m, se aftă primele complexe de locuire de aici; cele
Precucuteni III, care au fost, probabil, dispersate spaţial,
neidentificându-se, până în prezent, o asociere certă a
acestora, solul fiind foarte puţin diferenţiat ca nuanţă faţă de cel
anterior. Deasupra acestora, între -0,95 I -0,65 m, se aftă
vestigiile locuirii cucuteniene din etapa A3, într-un sol de
culoare brună, cenuşos, iar în dreptul şanţului, acest strat a fost
secţionat oblic, pentru realizarea fortificaţiei, chiar dacă în urma
scurgerilor ulterioare, stratul pare să-şi fi refăcut grosimea.
Nivelul Cucuteni B1, identificat pe întreaga lungime a S. I
i 2000, se găseşte între -0, 65 I -0, 15 m, spre m. 4 şi -0,6 I -0,2
m, spre m. 38 şi are o culoare brună, mai închisă, uneori virând
spre cenuşiu. În acest strat a fost realizată podina locuinţei L. 1
I 2000, vetrele şi, din acest strat, a fost săpată G. 7 I 2000.
Imediat deasupra stratului brun-cenuşiu Cucuteni B1, se aftă un
strat foarte subţire, mai ales în dreptul şanţului de apărare,
aparţinând fazei Horodiştea li - Folteşti 11, neuniform spaţial,
marcat stratigrafic numai prin prezenţa materialelor ceramice
specifice. Deasupra acestora, într-un strat cu sol cernoziomic
cenuşiu, foarte subţire, se aftă sporadice materiale hallstattiene,
care dovedesc aceeaşi locuire neuniformă şi sporadică,
probabil mai consistentă în alte zone. Vestigiile de tip Latene şi
cele medievale nu formează, în sectiunea realizată niveluri
propriu-zise, fiind găsite doar în umplutura şanţului de' apărare,
printre dărâmăturile locuinţelor cucuteniene şi în bordeiul
Latene getic timpuriu şi bordeiul medieval târziu. Stratul vegetal
are o grosime de 0,05 - O, 1 m, în partea mai înaltă a aşezării
fiind foarte subţire datorită spălării solului.
Aşa cum arătam, vestigiile Precucuteni III nu formează, în
suprafaţa săpată, complexe propriu-zise, fiind răspândite,
deocamdată, doar între m. 4 - 17, fiind reprezentate de
materiale ceramice de culoare brună-cenuşie sau cenuşie
neagră decorată cu motive spiralice şi geometrice, canelate şi
adâncite, în asociere cu pictură roşie crudă. Nivelul Cucuteni
A3 este destul de consistent între m. 4 - 15 şi foarte subţire
dincolo de şanţul de apărare al aşezării, care pare să aparţină
acestei etape de locuire. Nu a fost descoperită, deocamdată,
nici o locuinţă sau alte complexe de locuire. Acestei faze de
locuire îi aparţine G. 6 I 2000 care a fost descoperită între m. 4
şi 5, 5; ea era de mari dimensiuni şi iar fundul ei se aduna către
m. 4, continuând spre N în suprafaţa nesăpată. G. 6 I 2000 a
fost săpată, potrivit observaţiilor de pe peretele vestic, în dreptul
m. 5,20 de la -0, 75 m, iar pe profilul estic, în dreptul m. 4,3 şi 0,75 m. Această groapă se adâncea până la -1 m, în dreptul m.
4. Umplutura gropii era alcătuită dintr-un sol brun în amestec cu
multă cenuşă, în care se aflau fragmente ceramice pictate
tricrom, încadrate în faza Cucuteni A 3, câteva cochilii de melci
şi scoici, piese litice şi un străpungător de os. Pe fundul gropii
au fost descoperite fragmente ceramice pictate cu roşu crud în
asociere cu motive incizate, fiind posibil ca aceasta să fi
intersectat nivelul precucutenian sau o eventuală groapă din
această cultură. A fost tăiată parţial, în partea estică, de B. 1 I
2000.
Şanţul de apărare, identificat iniţial sub forma gropilor 1 şi
2 I 2000, a fost săpat, în partea sa de NNV, pe profilul de V, de
la m. 18,5, de la adâncimea de -0,9 m, unde pătrunde în solul
argilos, fin, nisipos, iar pe peretele estic, de la m. 16,3, de la
adâncimea de -0,85 m, în vreme ce malul de SSE apare, pe
peretele estic al S. I / 2000, din dreptul m 26, de la adâncimea
de -1 m, iar pe peretele vestic în dreptul m. 28, de la adâncimea
de - 0,95 m, având o orientare NNE - SSV, prin săpătură fiind

corn. Adâncata, jud. Suceava

Punct: La Schit
Cod sit: 146842.01
Colectiv: Dumitru D. Boghian (UStcM Suceava), Ioan
Petru Niculică (MNB Suceava)

Mareş,

Bogdan

În perioadele 24 iulie - 5 august şi 22 septembrie - 28
octombrie 2000, în baza autorizatiei nr. 13 / 2000 cu finantarea
Muzeului National al Bucovinei ·din Suceava ~-a efect~at o
'
'
săpătură de sondare stratigrafică a sitului Feteşti - "La Schit"
(corn. Adâncata, jud. Suceava), situat pe platoul înalt din partea
de NE a satului, pe dreapta pârâului Grigoreşti, afluent al
Siretului, în curtea bisericii "Sf. Nicolae" din Grigoreşti, corn.
Siminicea, ctitorie a lui Scarlat Miclescu (prima jumătate a sec.
al XIX-iea), cunoscută şi sub denumirea de "Schitul Grigoreşti"
(corn. Siminicea), care a devenit şantier arheologic şcoală
pentru studenţii de la Facultatea de Istorie şi Geografie a
Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava. Această aşezare a
fost identificată prin cercetările de teren efectuate, în urma
semnalărilor sătenilor din Feteşti - Adâncata, care, la săparea
mormintelor, descopereau materiale arheologice diverse, mai
ales cucuteniene. Aşezarea arheologică din acest punct, care
se extinde şi în zona acoperită de pădure, din vecinătatea curtii
bisericii, are aproximativ 1,5 ha. Din această suprafaţă, curte'a
bisericii reprezintă aproximativ 1 ha, din care pentru cercetări
arheologice pot fi folosiţi 3500 m2, restul fiind distrus de
construcţii (bi~erică, trapeză, alei betonate, două gropi de var)
şi morminte. ln această accepţiune, această cercetare are şi
caracter de salvare. Prin vestigiile identificate, acest sit se
încadrează între aşezările de importanţă naţională.
Având în vedere topografia actuală, suprafeţele libere şi
obiectivele cercetării, pentru realizarea săpăturii de control
stratigrafic, a fost trasată S. I/ 2000, cu orientarea NNV - SSE,
având dimensiunile de 38 x 2 m, amplasată aproximativ în
partea central - estică a aşezării, dinspre partea centrală spre
extremitatea sudică, între biserică la nord, trapeză la E şi gardul
metalic de împrejmuire a bisericii la S. Pentnr a nu împiedica
accesul spre biserică şi trapeză, au fost trasaţi şi săpaţi integral
doar m. 4 - 19 şi 23 - 38. Metri 4 - 19 au fost trasati în zona cea
mai înaltă a aşezării, acolo unde bănuiam că se ~or descoperi
cele mai importante urme materiale. Diferenta de nivel dintre m.
4 şi m. 38 este de aproximativ 1,2 m. Îndă de la decaparea
stratului de sol vegetal actual s-a observat că depunerile
arheologice se aftă la suprafaţă, fiind, în multe cazuri, deranjate
de lucrările ulterioare. Grosimea depunerilor arheologice,
exceptând şanţul de apărare, variază între 0,70 - 1 m, fiind
neuniform distribuită în spaţiu. Au fost identificate diferite
complexe de locuire aparţinând culturilor Precucuteni III,
Cucuteni A3, Cucuteni B1, Horodiştea li, epocii timpurii a
bronzului, Hallstatt-ului timpuriu (?), Latene-ului timpurie getic,
Evului Mediu târziu şi epocii moderne (sec. XVII - XIX).
Stratigrafia acestei aşezări pluristratificate este destul de
complicată, pentru surprinderea legăturilor dintre toate
complexele realizându-se profile pe pereţii de E şi V ai S. I I
2000, cât şi planuri stratigrafice de detaliu.
Stratul steril din punct de vedere arheologic apare la
adâncimi variind între -0,8 I -1 m. Acest strat este alcătuit dintre argilă uşor nisipoasă, de foarte bună calitate, ce a fost
utilizată pentru construcţia locuinţelor din aşezare şi probabil
pentru realizarea ceramicii. La partea superioară a stratului de
steril arheologic se găseşte un nivel brun-deschis, asemănător
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din lipituri de perete, două pietre mari (gresii), care s-au spart şi
materialele ceramice, dintre care unele întregibile. În imediata
apropiere a acesteia se afla G. 7 I 2000, fiind probabil în
legătură cu aceasta. Pe profilul estic această groapă este
cuprinsă între m. 31,3 şi 34,2, în vreme ce pe peretele vestic a
fost surprinsă între m. 32,5 şi 35,2. A fost săpată de la -0,48 m,
umplutura fiind alcătuită dintr-un sol brun-cenuşiu în amestec
cu lipituri de perete, lipituri de vatră aruncate cu faţa în jos,
fragmente ceramice pictate, fragmente Cucuteni C, piese litice,
plastică antropomorfă şi zoomorfă, materiale osteologice etc„
fiind vorba probabil de o curătenie, o reamenajare masivă a
unei locuinţe Cucuteni B. În complexele Cucuteni 81 a fost
descoperită o cantitate apreciabilă de ceramică pictată,
ceramică Cucuteni C, numeroase piese litice, osteologice şi de
lut şi o bogată plastică antropomorfă şi zoomorfă.
Materialele de tip Horodiştea - Erbiceni li sunt
reprezentate prin ceramică lucrată într-o pastă de culoare
brună-cenuşie şi cenuşie-negricioasă, provenind de la străchini,
castroane, vase bitronconice etc„ unele fiind decorate cu
impresiuni de şnur, crestături sau cu alte motive adâncite, care
amintesc etapa finală a acestei culturi. Ele au fost descoperite
cu predilecţie în umplutura şanţului de apărare Cucuteni A3,
unde e posibil să fi existat unele locuinţe adâncite.
Piesele ceramice hallstattiene sunt foarte puţine, fiind
vorba de fragmente lucrate dintr-o pastă neagră, lustruită, fără
decoruri.
Fragmentele ceramice Latene au fost identificate în
bordeiul atribuit acestei perioade (B. 2 I 2000). Acesta a fost
descoperit în şanţul de apărare săpat din faza Cucuteni A 3, m.
25 - 28, care a fost surprins pe lungime doar în partea sa de
răsărit, pe direcţia NV - SE. Pe fundul bordeiului, neuniform
adâncit până la -2,8 m, s-au descoperit, în C. 25 - 26, mai multe
fragmente ceramice decorate cu brâie alveolare în relief, lucrate
dintr-o pastă arsă neuniform, la roşiatic şi brun-cenuşiu. În C.
24, spre colţul de NV, a fost identificată vatra bordeiului, care
era, probabil, dispusă în partea opusă intrării, care era, după
cum bănuim, spre S. Forma acestui bordei era, probabil,
rectangulară, cu colţurile rotunjite. Vatra bordeiului, probabil
circulară, păstrându-se doar partea centrală, cu un diametru de
0,8 - 0,9 m, marginile fiind distruse în timp, nu prezenta o
amenajare propriu-zisă, specifică, găsindu-se sub forma unui
loc în locuinţă unde se făcea focul, pe un rug domestic,
pământul înroşindu-se pe o adâncime variabilă, între 3 şi 6 cm.
Deasupra vetrei, între -2,7 / -2,75 m, se afta un strat de cărbune
de beţe (crengi), ca dovadă a utilizării vetrei. Partea de SSE a
bordeiului a fost săpată în malul de SE al şanţului de apărare,
conferindu-i acestuia o lăţime mult mai mare. Modul de
construcţie a vetrei şi cantitatea redusă de material arheologic
arată că bordeiul B. 2 I 2000 a funcţionat o perioadă foarte
scurtă de timp.
Bordeiul medieval târziu (B. 1 I 2000), desemnat iniţial ca
groapa G. 5 I 2000, a fost descoperit între m. 4 - 7,25. El se
conturează ca o groapă de mari dimensiuni, cu laturile uşor
curbate şi colţurile rotunjite, fiind săpat de la baza stratului
vegetal (-0,08 / -0,10 m) până la -0,95 m, perforând nivelele
Cucuteni 81, Cucuteni A3 şi Precucuteni III şi probabil alte
nivele şi, parţial, G. 6 I 2000. În umplutura sa materialele
arheologice erau amestecate (Cucuteni B, Cucuteni A,
Horodiştea 11, Hallstatt, sec. XVII - XVIII). Materialele
arheologice c!in sec. XVII - XIX, sunt reprezentate de cuie
specifice acestei perioade, precum şi de fragmente ceramice
mai vechi, care, pe baza decorului în linii sau vălurit, executat
cu o rotiţă dinţată, se datează în perioada Evului Mediu târziu
(sec. XVII - XVIII). G. 312000, identificată între m. 25,90 - 31,7,

surprins aproximativ oblic. Malul de SSE al şanţului de apărare
este mai greu de identificat cu precizie, deoarece, în perioadele
ulterioare a fost afectat de o serie de deranjamente pentru
extragerea argilei sau pentru realizarea bordeiului Latene
timpuriu, cel de NNV fiind oblic, astfel încât nu se poate stabili
cu precizie forma acestuia. Acest şanţ de apărare avea o
deschidere de aproximativ 6,5 - 7,5 m, închizând aşezarea
datând din faza Cucuteni A3.
Stratigrafia şanţului de apărare este deosebit de
complexă, prezentând depuneri multiple şi deranjamente din
toate epocile istorice, materiale arheologice, de tip Precucuteni
111, Cucuteni A şi B, Horodiştea - Folteşti 11, Hallstatt, Latene
timpuriu, Evul Mediu şi din epoca modernă. Fundul şanţului a
apărut, în dreptul m. 23 la adâncimea de - 3,34 m şi datorită
lăţimii sale acesta trebuie să fi fost reutilizat pentru realizarea
unor locuinţe-bordei, probabil, în toate etapele de locuire postcucuteniană, aşa cum este cazul bordeiului Latene timpuriu.
Este posibil ca acest şanţ să fi folosit şi în timpul primei etape
de locuire Cucuteni B de aici, dar într-o etapă evoluată
aşezarea de acest tip excede fortificaţia, care a rămas ca o
alveolare, fiind reutilizat ulterior aşa cum am arătat.
Cel mai consistent nivel este acela care aparţine fazei
Cucuteni 81, de care se leagă locuinţele (L. 1 I 2000 şi L. 2 I
2000) şi groapa 7 I 2000 (G. 7 I 2000). L. 1/ 2000 a fost
identificată între m. 4 - 13,5, iar de la m. 13, 5 la m. 15 se
observă răspândiri ale acesteia, sub formă de lipituri, fragmente
ceramice şi piese arheologice. Aceasta apărea ca o aglomerare
mare de lipituri de perete, cu pleavă în compoziţie, de nuanţe
diferite roşii-cărămizii, brune, negre-cenuşii, unele arse până la
vitrifiere, cuprinsă între -0, 1 I -0,3 m. La baza depunerii de
lipituri de perete se găseau alte lutuieli brune, cenuşii şi negre
şi cărbuni, dovadă a faptului că au ars înăbuşit. Între lipiturile de
perete şi cele de platformă se găseau materiale ceramice,
piese litice, statuete antropomorfe şi zoomorfe etc. Platforma L.
1 I 2000 se prezenta sub forma unor lipituri masive cu făţuire
atentă la partea superioară, lucrate dintr-un lut nisipos,
amestecat cu pleavă şi paie, aplicate pe o substrucţie lemnoasă
alcătuită din butuci şi lodbe despicate, amprentele negative ale
lemnelor observându-se pe unele dintre acestea. De
asemenea, se observă că partea inferioară a unor lipituri de
platformă era de culoare neagră-cenuşie, în vreme ce partea
superioară este de culoare roşiatică, dovedind o ardere inegală
a acesteia. Mai mult, în unele zone, sub platformă, există un
strat de arsură (cărbuni), probabil de stejar, dovedind că butucii
au fost afectaţi parţial de arderea platformei, aşa cum se vede
în dreptul m. 8. Probabil că axul lung al L. 1 I 2000 se afta pe
direcţia NNE - SSV, butucii fiind dispuşi perpendicular pe
acesta, de-a latul locuinţei. Între m. 4 - 13, sub platformă, se
observă pete mari de arsură şi cenuşă, ceea ce ar putea
denota o anumită amenajare iniţială a locului de aşezare, prin
defrişare şi "purificare" prin foc a amplasamentului, probabil
pentru că în zonă exista un luminiş cu mult lăstăriş. Această
locuinţă prezenta două vetre, ambele realizate în spaţii special
rezervate în platformă, una în dreptul m. 5, distrusă în mare
parte de bordeiul medieval târziu (B. 1 I 2000), cu fragmente
ceramice în compoziţie, şi alta între m. 10,3 - 12,8, la
adâncimea de - 0,32 m de la suprafaţa actuală, de formă
circulară, relativ bine păstrată, în ciuda deranjamentelor
ulterioare, cu două etape de construcţie şi cu materiale
ceramice pictate în structura sa, ceea ce ar putea presupune
existenţa unei eventuale compartimentări a casei cucuteniene.
În pofida tuturor deranjamentelor, între m. 34 - 36,25 s-a păstrat
o porţiune dintr-o locuinţă cucuteniană (sau o anexă),
desemnată drept L. 2 I 2000, partea conservată fiind constituită
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a fost săpată într-o perioadă post-preistorică, de la -0,43 m,
adâncimea ei ajungând la -0,83 m. În umplutura sa s-au
descoperit materiale arheologice amestecate (ceramică
Cucuteni B, din epoca bronzului şi medievală târzie - sec. XVII,
precum şi pietre, cenuşă, cărbuni, lipituri), toate acestea într-un
sol cernoziomic, care se individualizează de stratul de cultură
Cucuteni B. Ar putea reprezenta un alt bordei medieval târziu,
fapt ce va fi lămurit prin cercetările viitoare. De asemenea, G. 4
I 2000 a fost identificată parţial, între m. 35 - 38, având,
probabil, o formă oarecum circulară alungită. Ea a fost săpată
de la -0,45 m, din stratul post-preistoric, până la -0,75 m, din
umplutura sa recuperându-se lipituri de perete, de diferite
dimensiuni, fragmente ceramice Cucuteni B şi Cucuteni C,
pietre, câteva fragmente horodiştene şi medievale târzii etc. Ea
reprezintă o etapă de curăţenie realizată în această zonă a
aşezării, într-un interval temporal care va fi precizat ulterior.
Astfel, acest sit pluristratificat se conturează ca una dintre
cele mai importanţe aşezări preistorice şi protoistorice din
Podişul Sucevei, care va completa imaginea habitatului uman
din această zonă. În campania din anul 2001 ne propunem să
extindem suprafaţa cercetată pentru completarea cunoaşterii
complexelor şi situaţiilor arheologice din zona neafectată de
înmormântările contemporane, pentru reconstituirea locuirilor
preistorice şi istorice din cadrul acestui sit, şi aplicarea studiilor
paleopedologice, arheobotanice şi arheozoologice etc.

65.

Focşani,

cca. -2,2 m. Lăţimea fundaţiei turnate este cuprinsă între 1,5 1, 7 m pe laturile exterioare ale bisericii. Peste fundaţia turnată
unitar cu aceasta, este construită fundaţia zidită, alcătuită din 7
- 8 asize de cărămidă legate prin mortar de nisip şi var foarte
consistent. Cărămizile sunt foarte rezistente şi au dimensiunile:
L = 25 - 26 cm x I = 14 - 15 cm x h = 5 - 6 cm.
Fundaţiile intermediare pridvor - naos şi naos - pronaos-au
aceleaşi adâncimi şi caracteristici constructive cu fundaţiile
exterioare fiind construite unitar cu acestea, dar cu lăţimea de
cca. 1,3 - 1,4 m.
A. În interiorul bisericii pe latura sudică a naosului în S. 1 şi
S. 2 am relevat o fundaţie turnată alcătuită din bolovani de râu,
cu câteva fragmente de cărămidă legate cu mortar de var cu
nisip de consistenţă ridicată. Această fundaţie are o adâncime
de -0,8 m şi faţa ei se găseşte la cca. 0,7 m faţă de nivelul de
călcare actual al naosului. Are lăţimea de 1,2 m şi este adosată
fundaţiei bisericii actuale în adâncime, dar unitară cu fundaţia
turnată la partea superioară. Nu am putut stabili rolul acestei
formaţiuni.

nivel de construcţie cu fundaţia mai sus
am relevat parţial o formaţiune, formată din
mortar cu nisip cu var foarte consistent.
d)
În absida altarului, în apropiere de axul longitudinal
cărui bază se coboară până la -3,4 m faţă de nivelul
de călcare actual care este aproximativ egal cu
nivelul fetei fundatiei zidite.
B. În exterio~ul bisericii am relevat o fundaţie adosată
fundaţiei bisericii actuale. Aceasta este alcătuită din bolovani de
râu cu câteva fragmente de cărămidă şi mortar consistent,
având adâncimea de -0,9 cm şi faţa superioară a acesteia fiind
„încălecată" de fundaţia zidită a bisericii.
Sondajele au relevat planimetria unei construcţii de plan
aproximativ dreptunghiular, cu lăţimea interioară de 6,9 m şi
lungimea interioară de cca. 15 m.
Latura nordică, cu o lăţime de 0,8 - 1 m, este adosată
fundaţiei sudice a bisericii pe o lungime cca. 17 m şi adâncimea
de -0,9 / -1 m.
Latura vestică cu lăţimea de 1, 1 - 1,2 m, adâncimea de 0,9 I -1 m, are lungimea interioară de 6,9 m. Pe această latură
se păstrează două asize de cărămidă ale fundaţiei zidite.
Cărămizile au dimensiunile de 26/27 x 15/16 x 4/4,5 cm.
Latura sudică este demolată în apropierea colţului de SV
pe o distanţă nedeterminată, fiind reperată către zona mediană.
Are lăţimea de 1,2 - 1,4 m şi o adâncime de cca. -0,9 / -0,95 m.
Colţul de SE şi latura de E a acestei fundaţii are o lăţime de 1 I
1,2 m şi adâncimea de -0,8 I -0,85 m şi este legată de fundaţia
bisericii.
e)
Paralel cu fundaţia nordică a acestei foste construcţii
am reperat o fundaţie turnată, alcătuită din bolovani
de râu legaţi cu mortar cu lăţimea de 75 cm şi
adâncimea de -0,45 I -0,5 cm, aftată la 1,2 m sud de
c)

La

acelaşi

amintită

jud. Vrancea

Punct: Biserica „Sf. Gheorghe" (Biserica Armenească)
Cod sit: 174753.02
Colectiv: Aurel Nicodei (Muzeul Vrancei)

În anul 1999 au început lucrările de consolidare a
monumentului.
Biserica are hramul „Sf. Gheorghe" şi este construită în a
li-a jumătate a sec. al XVIII-iea de către Gheorghieş Hagiu şi
comunitatea armeană din Focşanii Munteni. Ea era încă în
constructie în anul 1789, dar documentar existenta unei biserici
armeneşti este atestată anterior anului 1733. În a doua
jumătate a sec. al XIX-iea biserica este părăsită.
Adaptat la condiţiile impuse de lucrările de consolidare a
monumentului sondajul arheologic a urmărit 2 obiective
principale:
1.
identificarea caracteristicilor constructive la nivel de
fundaţie a actualei biserici;
2.
relevarea planimetriei unor construcţii anterioare şi
identificarea funcţionalităţii acestora.
Pentru identificarea caracteristicilor constructive ale
fundaţiei bisericii actuale s-au făcut mai multe secţiuni în
interiorul şi în exteriorul bisericii. S-au relevat următoarele
aspecte:
a)
fundarea s-a făcut într-un teren relativ friabil alcătuit
dintr-o argilă nisipoasă;
b)
fundaţia turnată unitară este alcătuită din bolovani de
râu şi fragmente de cărămidă legate prin mortar
consistent de nisip cu var foarte consistent. Aceasta
are o adâncime de cca. 1, 7 - 1,8 m pe laturile sudică,
vestică, nordică, pe absida nordică adâncimea
fundaţiei turnate este de cca. 1,2 m.
La absida altarului fundaţia turnată face un umăr
aproximativ pe axul longitudinal al bisericii, coborând până la

fundaţia amintită.

La cca. 15 m de biserica actuală am reperat o conductă de
olane aftată la adâncimea de -1,2 I -1,4 m, orientată E - V.
Olanele sunt din ceramică cu lungimea de 25 cm şi diametrul
exterior de cca. 16 cm. Conducta este protejată de un înveliş de
cărămidă. Dimensiunile cărămizilor sunt 25 x 11,5/12 x 3,5/4
cm.
În secţiunile cercetate am reperat mai multe morminte de
inhumaţie cu adâncimi cuprinse între -0,9 şi -1,6 m. Înhumaţii
sunt înmormântaţi în poziţie creştină, iar mormintele nu au avut
inventar.
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Materialul

arheologic

recoltat constă în ceramica
câteva fragmente de cahle de sobă
cu motive vegetale, o pipă de ceramică, obiecte metalice.
Concluzii
1. Biserica actuală a fost construită lângă partea nordică
a unei construcţii anterioare databile documentar
anterior anului 1733.
2. Functionalitatea acestei constructii nu este clară încă
dar l~ând în considerare dimensiunile şi planimetri~
este probabil tot o biserică cu plan asemănător
bisericii actuale.
3. Este necesară continuarea cercetării arheologice
pentru delimitarea exactă a planimetriei construcţiei
reperate, în zona sudică a acesteia, şi în interiorul
bisericii, după înlăturarea sprijinirilor.
De asemenea este necesară identificarea funcţionalităţii
zidăriilor reperate în interiorul acestei construcţii şi traseul
conductei de olane.
Planşa 20
fragmentară şi reintregibilă,

66.

Garvăn,

During a short archaeological campaign, in August 2000,
we made some observations and researches at the system of
fortifications, the va/fum and the fortification ditches.
We a/so continued a disscussion with architect Gabriela
Sarvaş (/GEM TULCEA) about the preservation and
restauration of a architectural structures from the roman city of
Dinogetia such as: the acces way to the city, some buildings
inside the city, tower no. 1 and the thermae.

67.

muncă

jud. Călăraşi

Rădulescu

(MDJ

Călăraşi)

Staţiunea arheologică este situată pe terasa superioară a
malului sudic al lacului Gălătui, intre localitătile Alexandru
Odobescu şi Gălăţui Uud. Călăraşi). La capătui podului spre
Bogata, peste lacul Gălăţui, pe o terasă înaltă se află Movila
Berzei (movila apare pe unele hărti sub denumirea de Movila
Coteţ, pe altele, ca Movila Verde, dar localnicii folosesc
toponimul de Movila Berzei), la 200 SSE de staţiunea neolitică,
de care o desparte o vale.
Scurt istoric al cercetărilor. Staţiunea arheologică Gălăţui
· Movila Berzei a fost descoperită de către elevul Marcel
Anghelina. Cercetările au avut iniţial (1980) un caracter de
salvare, datorat lucrărilor agricole şi de terasare a malului înalt
al lacului.
Între 1981 • 1983, cercetările au fost intreprinse de
Marian Neagu. Cu această ocazie a fost cercetată stratigrafia
aşezării, identificându-se trei niveluri de locuire:
• 1. Primul nivel de locuire aparţine comunităţilor
Bolintineanu. El reprezintă etapa cea mai veche a
acestei populaţii, marcată prin materiale arheologice
descoperite în două locuinţe de tip bordei, cu o
ceramică cu puternice influenţe Dudeşti - Cernica;
• 2. Al doilea nivel de locuire aparţine primei pătrunderi
a comunităţilor Boian· Giuleşti (etapa Greaca, după
periodizarea lui E. Comşa);
• 3. Ultimul nivel al ~şezării de la Gălătui - Movila
Berzei a fost ocupat de comunităţile Boian . Giuleşti,
o etapă târzie, care au ridicat o constructie cu o
destinaţie specială "locuinţa - sanctu~r·, cu
dimensiuni apreciabile (8 x 10 m) dispusă pe direcţia
N · S.
În perioada 1995 • 1999, în mai multe rânduri, Muzeul
Dunării de Jos a încercat redeschiderea şantierului de la
Gălăţui • Movila Berzei, dar lipsa fondurilor necesare a făcut ca
acest proiect să aştepte mai mulţi ani.
Obiectivele campaniei 2000 au fost următoarele:
a. Studierea zonei limitrofe şi a microstratigrafiei locuinţei
• sanctuar (partea de SV);
b. Cercetarea zonei estice şi stabilirea limitelor vestice ale
aşezării Boian.
Cercetarea acestor obiective a impus trasarea
următoarelor secţiuni: S. V (20 x 2 m), S. VI (20 x 2 m), S. IX
(6,5 x 1,5 m), direcţia N • S, S. VIII (20 x 2m), direcţia NE - SV
şi caseta C. 6 (7 x 2,50 m).

Colectiv: Alexandru Bamea • responsabil (IAB, FIB); Cristian Olanu
(FIB), Cătălin Bojică (student FIB)

cu volume de

Gălăţui,

Colectiv: Marian Neagu, Valentin Parnic, Florin

Cod sit: 160635.03

şi

corn.

Punct: Movila Berzei
Cod sit: 94152.01

corn. Jijila, jud. Tulcea [Dinogetia)

Succesiv

Gălăţui,

diferite în functie de

forţa de lucru şi de timpul disponibil, am efectuat cercetări

arheologice de echipă în două aşezări fortificate, una •
Tropaeum Traiani· abandonată definitiv în antichitatea târzie şi
redescoperită la sfârşitul secolului al XIX-iea, iar cealaltă .
Dinogetia · reamenajată ca fortifica!ie locuită în secolele X . XII
şi identificată la finele deceniului IV din secolul XX. Datele noi
obţinute în anul 2000 şi, probabil, şi cele din viitorul apropiat,
permit deja şi vor aduce cu siguranţă informaţii importante şi de
interes pentru adâncirea unui studiu comparat al unor
asemenea aşezări.
a. S-au făcut observaţii şi cercetări la sistemul de
fortificare şi la valuri şi şanţuri.
Valul de la V de incintă, din pământ, observat mai clar în
S. 3 la exterior şi secţionat de la E spre V până în apropierea
crestei, a devenit, potrivit sondajului şi secţiunilor reînregistrate
grafic în această campanie scurtă, după curăţarea sistematică
şi reluarea unor profila, adăpostul spre interior al unor locuinte
semiingropate (bordeie), probabil datorate, ca şi la Tropaeum
Traiani, unor locuitori cu un rol dublu ca un fel de limitanei, care
vor fi fost, de prin partea a doua a sec. IV p. Chr., cam aceiaşi
pe lângă cele două centre fortificate, adică federaţii goţi admişi
în Imperiu de la Teodosiu I.
La aceste constatări se vor adăuga şi altele care vor
putea lega, la Dinogetia, primul mileniu de începutul celui de al
II-iea al erei noastre şi, totodată, cercetările mai vechi de cele
mai noi şi chiar din acest an.
b. În noiembrie a avut loc reluarea, la fata locului a
discuţiei anterioare din vară cu arh. Gabriela SarvaŞ de la ICEM
Tulcea, printr-o deplasare pe cont propriu. S-au pus la punct
coordonatele de bază privind primii paşii ai unei conservări şi
restaurări parţiale, începând cu drumul de acces şi amenajările
primare şi continuând în perspectivă cu turnul nr.1 şi termele.
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Scurtă descriere a descoperirilor
Stratigrafia. În campania din anul 2000 nu au fost
cercetate complexe aparţinând comunităţilor Bolintineanu.
Totuşi, în S. VIII, C. 1 - 3, s-a identificat un nivel corespunzător
la adâncimea de -1,45 I -1.7 m, marcat printr-un pământ galben
cu pete brun-maronii în amestec cu concreţiuni calcaroase şi
urme de chirpic. Deasupra acestui nivel, între -1.4 I -1,25 m, s-a
constatat un strat cenuşiu, steril arheologic cu fragmente de
scoici, care suprapune nivelul Bolintineanu.
Primul nivel de locuire Giuleşti a fost identificat la -1, 1 I 1,2 m până -0,8 I -0,9 m şi este marcat într-un pământ cenuşiu
cu pete mari gălbui, concreţiuni calcaroase, bucăţi de chirpic
maroniu-roşcat, pietre, fragmente ceramice, unelte de silex şi
material osteologic. Sub stratul vegetal, gros de 0,25 - 0,3 m
constatăm un al doilea nivel Boian - Giuleşti, marcat în zona
vestică a aşezării de o podină cu urme de lutuială. Podina a fost
surprinsă pe o suprafaţă de 4 x 3,4 m şi o grosime a pământului
galben bătătorit de O, 15 - O, 18 m, pojghiţa de lutuială percepută
în colţul de SV nedepăşind câţiva milimetri. Cu toate eforturile
depuse (casetă cu dimensiuni de 4 x 2 m, microstratigrafia
complexului) nu au putut fi depistate alte elemente care să
probeze amenajarea unei locuinţe. Materialul arheologic
descoperit în această suprafaţă (S. VIII, C. 7 - 8, adâncimea de
-0.4 I - 0,65 m) este foarte sărac, fiind compus dintr-o râşniţă de
piatră, câţiva bulgări de chirpic şi câteva fragmente ceramice.
Campania din anul 2000 confirmă constatarea ocupării
doar a zonei uşor mamelonare de către comunităţile
Bolintineanu şi de cele din etapa târzie Boian - Giuleşti.
Sectiunile trasate în parte vestică, estică şi sudică nu au
inte;ceptat nici un complex Bolintineanu.
Primul nivel de locuire Boian - Giuleşti a fost şi cel mai
bogat. Secţiunile S. li (1980), S. IV (1982), S. VI şi S. IX (2000)
au interceptat mai multe complexe în partea estică a staţiunii.
Astfel, cercetările din campaniile 1980 - 1982 au pus în
evidenţă 7 colibe sub forma unor aglomerări masive de bulgări
de chirpic, resturi de vetre, fragmente ceramice, material
osteologic, unelte şi aşchii de silex. Aceste concentrări de
materiale arheologice cu dimensiuni între 2,45 şi 4, 14 m au fost
surprinse în S. li şi S. IV.
În S. V, la adâncimea de -0,9 I - 0,95 m a fost pusă în
evidenţă o zonă de pământ cu rare bucăţi de chirpic, câteva
fragmente ceramice şi oase, scoici şi două unelte de silex.
Foarte probabil, această porţiune face parte din extremitatea
sau imediata apropiere a unei locuinţe sau a unei zone unde se
desfăşurau anumite activităţi.
În S. VI, trasată paralel şi la 1Om E de S. V, în C. 3 - 4,
între -0.4 I - 0,85 m, a apărut o aglomerare de materiale
arheologice formată din numeroase bucăţi de chirpic, vălătuci
de lut, fragmente ceramice, aşchii şi unelte de silex, material
osteologic. Complexul c. 1 a fost secţionat longitudinal în S. VI
pentru a i se urmări microstratigrafia. Finalizarea cercetării în
campaniile următoare va stabili dacă ne aftăm în faţa unei
locuinţe de tip colibă sau altfel de complex.
ln profilul peretelui nordic (2 m) al lui S. VI s-a observat o
groapă cu material arheologic (chirpic, unelte de silex,
fragmente ceramice). Extinderea cercetării ne va edifica dacă
este o groapă de bordei sau doar una menajeră.
În această campanie a fost cercetată şi extremitatea de
SV a locuinţei - sanctuar (8 x 10 m) din ultimul nivel Boian Giuleşti. În 1982 s-a prezervat această suprafaţă (7 x 2,5 m) a
lui c. 6 pentru a se face în timp observaţii stratigrafice
referitoare la modul de construcţie a locuinţei - sanctuar. După
îndepărtarea nivelului provenit din prăbuşirea pereţilor s-a
secţionat platforma spre E. Sub platformă a fost descoperit un

craniu uman. Stadiul săpăturii nu ne permite decât avansarea
ipotezei practicării unui ritual de fundare. La demontarea ·
locuinţei - sanctuar (campania 1981 - 1982) s-au descoperit
fragmentele unui sanctuar miniatural spart şi îngropat ritual sub
platformă. În S. V au mai fost descoperite şi fragmente de la
amforă din perioada Latene.
Uneltele de silex. Majoritatea materialului litic o constituie
aşchiile, alături de care au mai fost descoperite răzuitoare, lame
şi o dăltiţă de silex. Piesele sunt de dimensiuni mijlocii şi aparţin
primului nivel de locuire Giuleşti.
Ceramica. Ceramica descoperită în primul nivel Boian Giuleşti este decorată cu barbotină, incizii, excizii şi caneluri.
Fragmentele ceramice decorate cu barbotină sunt simple sau
sub formă de şiruri de alveole în relief, dispuse sub buză. Acest
tehnică a fost utilizată la ceramica grosieră. Ceramica incizată
este decorată cu benzi unghiulare, iar cea excizată cu motive
meandrice şi piraliforme. Ceramica fină este decorată cu şiruri
orizontale de caneluri, dispuse paralel sub buză. în nivelul
superior Giuleşti din locuinţa - sanctuar au fost descoperite
câteva fragmente ceramice decorate cu motive excizate şi un
fragment cu decor incizat Precucuteni.
Podoabe. În complexul din S. V, c. 3 - 4 (adâncimea de 0,8 m) a fost descoperit şi un pandantiv lucrat din scoică, cu un
orificiu circular în partea centrală, încadrat de incizii dispuse
transversal. În complexul c. 1 din S. VI (adâncimea de -0,7 m) a
fost identificată şi o rotiţă de car (?) miniatural din lut.
Obiectivele viitoarei campanii:
1. Finalizarea cercetării c. 1 din S. VI;
2. Cercetarea colţului de SV al locuinţei - sanctuar;
3. Habitatul neolitic din zona de N a aşezării Boian Giuleşti.

Bibliografie
1. Marian Neagu, Gălăţui - Movila Berzei, în: Civilizatia Boian
pe teritoriul României, Călăraşi, 1999, p. 22 şi 26.

68. Gârla Mare, corn. Gârla Mare, jud.

Mehedinţi

Punct: kilometrul fluvial 840 - Villa rustica de la Gârla Mare
Cod sit: 111792.02
Colectiv: Ion

Stângă

(MRPF Turnu Severin)

Staţiunea arheologică este situată pe fruntea primei
terase a Dunării, în teren arabil, în partea de SV a comunei
Gârla Mare. Pe staţiune este fixată borna din beton ce indică
kilometrul fluvial 840.
Ferma agricolă şi anexele ei sunt cercetate sistematic din
anul 1993. Rezultatele cercetării sunt importante atât prin
aportul documentar - ştiinţific, cât şi prin bogăţia materialului
arheologic rezultat.
Ferma se dovedeşte a fi o unitate de producţie complexă,
cu activităţi agricole, de creşterea animalelor, olărit, prelucrarea
metalelor, comerţ intern şi extern. În momentul de faţă trei
sferturi din fermă este cercetată, iar zidăria acoperită cu
pământ. Toate informaţiile rezultate până în acest moment al
cercetării ne îndreaptă spre o încadrare cronologică largă între
primele două decenii ale secolului al II-iea şi domnia lui Gordian
al III-iea.
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târzie; portalul este format din doi uşciori de piatră cu muchiile
exterioare teşite, ambii fiind prevăzuţi la părţile superioare cu
câte un capitel cubic. Deasupra, două rânduri de cărămidă
medievală ieşite puţin în afară în raport cu paramentul,
formează un arc uşor frânt. Un alt arc, de formă semicirculară,
realizat din cărămidă romană şi aflat mai sus decât arcul
portalului actual, trebuie să fi fost cel iniţial. Rotonda este
prevăzută cu un număr de şase ferestre: una în partea estică a
absidei şi restul în navă, câte două pe părţile de N şi de S, iar
ultima la V; în afară de fereastra vestică care este rotundă,
toate celelalte sunt dreptunghiulare cu închideri semicirculare la
partea superioară. Aceste ferestre aparţin prin formă şi stil
epocii romanice, fiind tratate în ambrazură, strâmtate la mijloc,
cu evazări largi spre exterior şi interior. Ferestrele navei sunt
amplasate în partea superioară a elevaţiilor, iar cea de la
absidă se află mai jos, deoarece absida fusese boltită în
vechime, cu o semicalotă din piatră şi cărămidă, din care astăzi
se mai păstrează doar punctele de plecare ale acesteia.
În literatura de specialitate există puţine referiri la acest
unic monument de cult din Ardeal. Edificiul este singura rotondă
din ţară care se mai află în picioare şi poate fi văzută. În jurul
bisericii există un cimitir, în care primele înmormântări au
început să se facă în secolul al XI-iea, în vremea regelui
Ladislau I (1077 · 1095), iar ultimele în cursul secolului al XVIIIiea. Cercetarea cimitirului a fost şi este posibilă, astăzi, doar în
perimetrul actual al curţii casei parohiale reformate, pe terenul
delimitat strict de împrejmuirea acesteia. În cele opt campanii
de săpături, între anii 1993 - 2000, au fost descoperite şi
cercetate un număr de 157 morminte, depistate într-un număr
de 17 şanturi arheologice (Supr. I, S. 1 - S. 16).
În c~mpania din anul 2000 au fost practicate trei secţiuni,
după cum urmează: S. 13 = 3,5 x 2 m, la SE de rotondă, în
cimitir, cu laturile mai lungi dispuse pe relaţia V - E (între latura
vestică a lui S. 13 şi latura estică a lui S. 4 I 1995 - secţiune
practicată direct pe zidurile rotondei, în partea sudică, la
îmbinarea navei cu absida - există o distanţă de 3 m); S. 14 =
4,15 (latura estică) x 3,9 (latura vestică) x 2 m, pe latura nordică
a navei, pornind direct de pe zidurile acesteia (S. 14 s-a aflat
practicată între două secţiuni mai vechi, ambele pornite tot de
pe zidurile rotondei - S. 5 I 1996 la E şi S. 11 I 1999 la V acestea fiind despărţite de noua secţiune prin martori de 0,5 m);
S. 15 = 3 x 1,5 m, în cimitir, la N de S. 12 I 1999 cu martor de
0,5 m între ele (S. 15, cu laturile mai lungi pe relaţia V - E, se
află la. o distanţă de circa 11 m faţă de absida.rotondei).
ln aceste secţiuni au fost descoperite un număr de 20
morminte (M. 138 - M. 157): 11 în S. 13 (M. 138 - M. 148), unul
în S. 15 (M. 149) şi opt în S. 14 (M. 150 - M. 157). Din cele 20
de morminte depistate au fost cercetate doar 17, deoarece la
trei dintre ele (M. 140, M. 144, M. 148 I S. 13) au fost surprinse
doar capetele sau marginile gropilor de înmormântare care
ieşeau din profile pe suprafeţe mici, ceea ce nu a mai permis
adâncirea pe gropi până la aflarea scheletelor. În S. 14 au mai
fost descoperite, în plus, părţile superioare din scheletele a doi
defuncţi (M. 72, M. 76) surprinşi în S. 5 I 1996; totodată a fost
marcată şi groapa lui M. 80, care vine tot din S. 5, neputând
însă ajunge la schelet din aceleaşi cauze amintite mai sus.
Toate mormintele descoperite în campania din anul 2000 au
fost lipsite de inventar funerar.
La mormintele din cimitirul aflat în jurul rotondei deosebim
două orizonturi de înmormântare: unul mai vechi, de epocă
arpadiană - datat cu monede din vremea regilor Ungariei
Ladislau I (1077-1095) şi Coloman (1095-1114)- cu defuncţii
îngropaţi fără sicrie, în gropi cu adâncimi relativ mici; altul mai
nou, cu înmormântările începând probabil din secolul al XIII-iea

Obiectivele campaniei arheologice ale anului 2000 au fost
următoarele:

1. Descoperirea incintei de SV a fermei şi a eventualelor
anterioare.
2. Cercetarea arheologică în afara incintei, spre E, unde
urme de zidărie şi mult material arheologic existent la
suprafaţă presupun existenţa altor construcţii.
Pentru atingerea primului obiectiv a fost deschisă S. 15 cu
dimensiunile de 50 x 4 m. A fost descoperită incinta de S a
fermei şi poarta de intrare în fermă. Pe colţul de SV al incintei
se găsea o locuinţă - turn cu misiune de apărare. Spre interior,
la distanţă de 1 m de incintă, a fost descoperită zidărie din
construcţiile interioare.
Pentru îndeplinirea obiectivului nr. 2 au fost trasate
următoarele secţiuni: S. 16 şi S. 17 - cu dimensiunile de 16 x 4
m, amplasate pe malul surpat al Dunării, paralele între ele, cu
un martor de 0,5 m. Aici au fost descoperite urme de zidărie ale
unei construcţii de dimensiuni mari (12 x 7 m) legată probabil
de activităţi portuare. S. 18, cu dimensiunile de 50 x 2 m, a fost
trasată spre N la o distanţă de 50 m de S. 17. Între C. 1 - 11 au
apărut nu mai puţin de 9 ziduri ce traversează secţiunea de la S
la N. Este o zidărie ce îmbracă două tehnici diferite de
construcţii

construcţie.

a) Fundaţiile şi elevaţiile lucrate în tehnica cocciopesto
sunt cele mai numeroase. Fundaţia are lăţimea de 0,6 m, iar
înălţimea este păstrată uneori până la 0,6 m.
b) În a doua categorie intră numai două ziduri. Fundaţia
lor este lucrată în tehnica cocciopesto, solidă, mai lată decât
elevaţia care este lucrată din pietre nehaşurate, legate cu
mortar. Nu excludem posibilitatea existenţei a două faze de
zidărie.

Materialul arheologic este bogat şi variat: monede ce se
întind cronologic de la Hadrian la Gordian III, multe fibule, inele
din bronz şi argint, fragment dintr-o diplomă militară, fragment
dintr-o plăcuţă din plumb cu reprezentarea cavalerului
danubian, unelte, ceramică numeroasă din categoria de uz
comun şi ceramică de tradiţie dacică.

69. Geoagiu, corn. Geoagiu, jud. Hunedoara
Punct: Biserica de tip
Cod sit: 89570.04

"rotondă"

Colectiv: Gheorghe Petrov (MNIT), Paul

Scrobotă

(Ml Aiud)

Începute în anul 1993, cercetările arheologice de la
biserica cu plan central (rotonda) din Geoagiu (fost sat Geoagiu
de Jos), au continuat şi în anul 2000 cu a VIII-a campanie de
săpături. Deşi au fost atâtea campanii, totuşi, considerăm că la
acest important monument de arhitectură medievală nu s-a
săpat îndeajuns, pentru a lămuri tot ceea ce ne interesează,
deoarece în fiecare an fondurile alocate au fost modeste, ca să
nu spunem simbolice.
Biserica este alcătuită dintr-o navă circulară cu diametrul
interior de 5,5 m, continuată spre răsărit cu o absidă
semicirculară lungă de 2 m şi care are o deschidere înspre
navă de 3 m. Lungimea construcţiei pe axa E - V este de 7 m în
interior şi de 9 m în exterior. Materialul de construcţie folosit la
ridicarea rotondei a fost cărămida romană în asociaţie cu o
cantitate mai redusă de piatră de râu, prezentă mai mult în
părţile superioare ale elevaţiilor. Intrarea în rotondă se face prin
partea de SV, printr-un portal introdus în zidărie într-o fază mai
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şi

din lemn a căror planimetrie

şi

continuate în secolele următoare, cu defuncţii depuşi în sicrie
în gropi mai adânci (pentru amănunte şi detalii, vezi
rezumatele din Cronicile sesiunilor de rapoarte anterioare,
precum şi articolul nostru publicat în AMN, 33 /I, 1996, p. 403 414).
În privinţa cronologiei începuturilor rotondei, ne menţinem
în continuare părerea că aceasta a fost ridicată, cel mai
devreme, probabil pe la începutul secolului al XII-iea. Clarificări
şi concluzii mai precise, lipsite de unele din incertitudinile
actuale, vor fi posibile numai după finalizarea cercetărilor
arheologice; investigaţiile vor fi continuate în interiorul rotondei,
apoi în exterior, lângă ziduri, precum şi la diferite distanţe faţă
de monument, în cimitir.
Planşa 21

următoare.

70. Geoagiu,
[Germisara]

com.

Geoagiu,

jud.

stabilită

în campaniile

În partea centrală a platoului am verificat amenajările de
prin realizarea unei secţiuni S. 5 (2,5 x 47 m) orientată N S. ln partea sudică a secţiunii am surprins porţiuni de ziduri şi
urme de ziduri desfiinţate, precum şi un fragment de coloană.
Pe traseul secţiunii în dreptul m. 20 am surprins urmele unui zid
(I = 0,65 m şi adâncimea cuprinsă între O, 1 şi O, 15 m) realizat
din piatră de carieră în amestec cu piatră de râu şi mortar. intre
m. 29 şi 32,5, se află capătul unei posibile clădiri. La
extremitatea nordică a secţiunii S. 5 a fost decopertată o
porţiune de pavaj din piatră de râu - posibil drumul principal ce
traversa castrul de la V spre E, precum şi o groapă cu diametru
de 0,3 m şi care conţinea deşeuri de bronz.
În partea de V a secţiunii S. 5, perpendicular pe aceasta,
au fost decopertate secţiunile S. 6 (2,5 x 22 m), S. 7 (2,5 x 30
m), casetele C. 2 (6 x 6 m) şi C. 3 (6 x 4 m). Orientarea
secţiunilor S. 6 şi S. 7 şi a casetelor C. 2, C. 3 a fost stabilită în
funcţie de amenajările din zona centrală cercetată în vederea
clarificării planimetriei construcţiilor din această porţiune.
Campaniile următoare vor oferi posibilitatea stabilirii
planimetriei formei şi destinaţiei amenajărilor din această zonă
a castrului roman Germisara - posibil praetoria.
Referitor la inventarul mobil trebuie precizat ca până în
anul 1989 pe întreaga suprafaţă a castrului s-au practicat lucrări
agricole şi în urma acestora stratul .vegetal" de aproximativ O, 1
- 0,3 m a fost deranjat de brăzdarele plugurilor. În totalitate
materialul este fragmentar şi constă în ceramică uzuală,
fragmente de tegu/ae cu inscripţia NSB, fragmente de sticlă,
monede de bronz, cuie şi scoabe, balamale şi chei, etc.
Planşa 22

Hunedoara

Bălos

a fi

aic~,

Punct: Dealul Urieşilor - Castrul militar
Cod sit: 89570.03
Colectiv: Adriana Pescaru, Eugen Pescaru, Angelica
Deva)

urmează

(MCDR

Situl arheologic se afla situat între localităţile Bobâlna şi
Geoagiu, pe malul drept al râului Mureş, la aproximativ 8 km de
Complexul termal roman Germisara (cercetat în anii anteriori).
Pagus-ul Germisara cuprindea în antichitate pe lângă
complexul termal, aşezarea civilă, necropola (ultimele două
obiective fiind identificate prin cercetare de teren) şi castrul
militar ce a constituit tema cercetării sistematice din vara anului
2000.
În castru a fost cantonată unitatea militară Numerus
Singularium Britannicorum, precum şi subunităţi ale Legiunii a
XIII-a Gemina (dovada numeroasele tegulae cu ştampila celor
două unităţi). Suprafaţa castrului însumează aproximativ 2,2 ha.
Au fost trasate două secţiuni S. 1 (2,5 x 14 m) şi S. 2 (2,5
x 17 m), precum şi o casetă C. 1 (4 x 4 m). În caseta C. 1 a fost
evidenţiată partea de V a castrului, cu zid realizat din piatră
măruntă de carieră amestecată cu var stins pe loc. Zidul are o
lăţime de 1,2 m şi a fost surprins pe o adâncime de 1, 1 m. În
exteriorul acestei substrucţii se află numeroase blocuri mari de
piatră de râu în amestec cu moloz şi pământ, ce provin din
elevaţia zidului de incintă. Secţiunile S. 1 şi S. 2 conţin urmele
unor construcţii din lemn (grinzi, bârne şi stâlpi) - barăcile în
care erau cantonaţi militarii.
Cercetarea a continuat în partea de E a platoului, unde în
anul 1998 a fost efectuat un studiu geofizic de rezistivitate şi
magnetism a unei suprafeţe de 45 x 60 m, în colaborare cu
firma S.C. GEl-PROSECO S.R.L. Bucureşti (ing. Florin Scurtu).
A fost trasată o secţiune S. 3 (2,5 x 20 m) orientată E - V. În
interiorul acesteia a fost descoperită urma zidului de E a
castrului şi şanţul de apărare din faţa acestuia. Zidul realizat în
aceeaşi tehnică precum cel din partea de V, cu dărâmătura de
blocuri mari de piatră în spatele lui, precum şi în faţa zidului, în
şanţul valului de apărare. În extremitatea estică a secţiunii s-a
ajuns la -3 m adâncime şi cercetarea nu este finalizată. în
profilul secţiunii se observă două zone cu material de
construcţie şi pietriş de râu, ce provin din umpleri succesive ale
acestuia.
Tot în aceasta zonă, perpendicular pe capătul vestic al
sec~unii S. 3 a fost trasată secţiunea S. 4 (2,5 x 20 m), spre S.
În interiorul acesteia au fost evidenţiate urmele unor construcţii

71.

Gherghiţa,

corn. Gherghiţa, jud. Prahova

Cod sit: 133438.01
Colectiv: Ştefan Olteanu (UCDC
Prahova), Călin Hoinărescu

Bucureşti),

Nina Grigore (MJIA

în campania de cercetări arheologice din vara anului
2000, lucrările s-au desfăşurat în două zone distincte topografic
din actuala aşezare Gherghiţa:
A. Una pe latura de N a aşezării, acolo unde s-au făcut
cercetări şi în anul 1999, la cca. 30 m NV de biserica
domnească Matei Basarab - "Sf. Procopie", unde se presupune
a fi fost centrul vechiului oraş medieval Gherghiţa.
B. Cea de-a doua situată în curtea Şcolii Generale din
Gherghiţa, amplasată istoric la marginea aşezării medievale a
localită~i.

A. În prima zonă, cercetările s-au efectuat în S. 2 cu o
lungime de 30 m, lăţime 1,5 m. Precizăm că datorită culturilor
(porumb) nu a fost posibilă extinderea de cercetare a spaţiului
respectiv, aşa că observaţiile noastre se referă la suprafaţa
indicată mai sus. Ca şi în campania trecută, au fost scoase la
iveală complexe începând din secolul al XV-iea şi până în
secolul al XVIII-iea, ele constând din patru locuinţe, eşalonate
secolele al XV-iea - al XVII-iea, după cum urmează:
• Locuinţa nr. 1 din secolele al XV-iea - al XVI-iea şi
două gropi nr. 1 - 2 din aceeaşi vreme, datate pe
baze stratigrafice şi materiale ceramice;
• Locuinţe din secolele al XVI-iea - al XVII-iea, Nr. 2,
interceptată de locuinţa Nr. 3 şi Nr. 4, datată
secolele al XVII-iea - al XVIII-iea;
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Potrivit ceramicii descoperite în nivelul de construcţie şi
mai cu seamă a acestui vas ceramic încastrat în mortarul
clădirii, construcţia ar aparţine secolului al XVI-iea, probabil
celei de a doua jumătăţi a acestuia. Materialele arheologice
descoperite nu ne pot preciza cărui voievod din a doua
jumătate a secolului al XV-iea aparţine această construcţie.
Stratigrafia complexului ne mai arată că undeva, la
începutul secolului al XVII-iea, după Mihai Viteazul, construcţia
a fost demolată, luându-se până şi piatra din şanţul fundaţiei.
Un strat de pământ de cca. O, 1 m grosime acoperă întreaga
clădire din secolul anterior. În secolele următoare, pe această
suprafaţă de teren s-au construit noi clădiri, mai ales în secolul
al XIX-iea, unele dintre zidurile acestora păstrându-se parţial,
până astăzi, fiind încadrate în clădirile moderne, inclusiv şcoala

nr. 4 prezintă fundaţii din zid, cu
adâncimea de 0,6 m, zid alcătuit din piatră legată
cu mortar, la suprafaţă zidăria continuând cu
elemente de cărămidă cu mortar. Din nefericire,
datorită culturilor cerealiere, descoperirea întregii
locuinţe nu s-a putut face din această cauză.
Din secolele al XVII-iea - al XVIII-iea, datează şi o
construcţie C. 18 - 23, adâncită în pământ cu cca. -0,5 m, a
cărei destinaţie nu s-a putut preciza - varniţă sau locuinţă.
În afară de complexele menţionate mai sus, în S. 2 au
fost cercetate două cuptoare de uz casnic, unul cu dimensiunile
de 0,8 m - 0,6 m în C. 7, datând din secolul al XVI-iea şi unul de
mari dimensiuni în C. 6, cu diametrul de 0,6 - 1,2 m, prezentând
în construcţie şi bucăţi de cărămidă, datat potrivit materialelor
ceramice, în secolul al XVII-iea.
Din cercetarea conţinutului acestor complexe au ieşit la
iveală materiale ceramice specifice fiecărei perioade căreia îi
aparţin complexele. Remarcăm vase ceramice lucrate la roata
rapidă, ornamente cu val pe pântecul vasului, predominant
smălţuite verde-oliv şi maron-bej, în special în locuinţa Nr. 2.
Remarcăm prezenţa în locuinţa Nr. 1 (C. 1 - 2) a unor
fragmente provenind din plăci ornamentale (cahle), lucrate prin
ştanţare cu diferite motive, unele dintre ele simulând o
eventuală cruce smălţuită verde de mici dimensiuni (0,3 - 0,4
cm), având în mijloc o rozetă cu şase braţe cuprinse într-un
chenar pătrat. O altă piesă este o cahlă circulară, lucrată la
roată rapidă cu umbouri, crestată pe margini, nesmălţuită şi
suport de sfeşnice.
În locuinţa Nr. 1 (C. 1 - 2), la adâncimea de -0,65 m s-a
descoperit un vas din secolul al XVI-iea, cu ornamente în formă
de spirală cu angobă albă.
Dintre piesele metalice menţionăm un inel cu decor linear
pe chalon, un fragment dintr-un cercel din secolele al XVI-iea al XVII-iea, un cuţit şi două monede; o aceea şi una numai
jumătate, greu lizibilă.
În legătură cu locuinţa Nr. 4, C. 19 - 21, din secolele XVII
-XVIII, cu fundaţii de piatră, este al doilea exemplu de acest
gen, descoperit până acum în cercetările de la Gherghiţa. Este
posibil să avem de-a face cu o construcţie aparţinând unei
autorităţi administrative a fostului oraş Gherghiţa. Cercetările
din anul acesta vor delimita dimensiunile acestei locuinţe şi
utilitatea ei.
B. În zona a doua, în curtea Şcolii generale, s-a deschis
S. 3 cu o lungime de 17 m şi o lăţime de 1,5 m, precum şi o
casetă pe latura de N de 3 x 3 m. Cercetările din campania
anului 2000 au scos la iveală un complex de construcţie din
piatră legată cu mortar, dezvelită parţial, în care se delimitează
o latură a construcţiei din piatră, lungă de 7 m, din care se
păstrează şanţul de fundaţie cu resturi ale zidului iniţial, cu
lăţimea de 0,6 m. În faţa acestui zid s-a descoperit o platformă
de mortar cu pietre încastrate, un fel de verandă în partea
nordică a construcţiei, cu o suprafaţă de 16 m2. Din elevaţia
construcţiei s-au descoperit numeroase cărămizi întregi şi
fragmentare, provenind probabil de la pereţii interiori ai
locuinţei. Pentru delimitarea cât mai exactă a construcţiei
urmează a se dezveli şi zona sudică în campaniile viitoare.
Din punct de vedere al datării complexului, s-a constatat
că zidul construcţiei se fundează la o adâncime de -0,5 m de
nivelul medieval, suprapunând fără a-l deranja un mormânt de
copil de câţiva anişori, din secolul al XV-iea, rezultând, astfel,
termenul post quem (după care s-a construit clădirea
respectivă). Datarea nivelului de la care s-a fundat construcţia
de piatră, s-a făcut pe baza ceramicii descoperite, în special a
unui vas întregibil (secolul al XVI-iea).
•

Menţionăm că locuinţa

generală.

Documentele scrise în această privinţă începând din
1453, ne arată că în oraşul Gherghiţa s-a desfăşurat o anumită
activitate jurisdicţională, implicată fiind domnia, sfatul domnesc
şi împricinaţi: boieri, săteni, cler, în legătură cu judecarea
diferitelor procese civile şi penale, pentru aria jurisdicţională
care aparţinea de Gherghiţa.
Primul act de cancelarie cunoscut emis în Gherghiţa,
datează din 2 august 1453, de la voievodul Vladislav al II-iea, în
care se arată că acest document a fost scris în Gherghiţa, fără
nici o altă localizare (BT Gherghiţa - în slavonă). Urmează, în
continuare, o serie de nouă acte scrise în Gherghiţa, aparţinând
voievozilor Radu cel Frumos, Basarab cel Bătrân şi apoi cel
Tânăr, din secolul al XV-iea şi de la Vlad cel Tânăr şi Vladislav
al III-iea, din secolul al XVI-iea, până la domnia lui Pătraşcu
Vodă, tatăl lui Mihai Viteazul. Domnia lui Pătraşcu Vodă
marchează un moment important în evoluţia oraşului Gherghiţa
din punctul de vedere al organizării judiciare. Dacă până la
1554, documentele consemnează simplu că scrierea actului s-a
făcut la Gherghiţa (BT BAPwm Gherghiţa), la 17 mai 1554,
Pătraşcu Vodă emite un act de judecată în care arată că a fost
scris în Scaunul Gherghiţei (81CTOf\6 Gherghiţa), funcţia de
scaun presupunând atât creşterea în importanţă a oraşului, cât
şi în ceea ce priveşte atribuţiile de judecată pentru aria
jurisdicţională foarte întinsă după cum se constată din
documente. Totodată în această perioadă apar pentru prima
oară funcţia de judeţ cu cei 12 pârgari din Gherghiţa, semnul
organizării conducerii urbane (1560 octombrie 1O, este data
menţionării judeţului Gheorghe cu cei 12 pârgari nominalizaţi).
Dacă luăm în considerare faptul că Pătraşcu Vodă este prezent
foarte des la Gherghiţa (între 1554 şi 1556 el emite din scaunul
de la Gherghiţa şapte acte), comparativ cu situaţia anterioară,
când într-un secol şi jumătate se emit doar nouă acte. Aceste
două elemente: ridicarea la rangul de Scaun al oraşului
Gherghiţa şi organizarea conducerii oraşului prin menţionarea
judeţului şi pârgarilor, exprimă evoluţia la cote superioare a
oraşului şi o lărgire a atribuţiilor lui juridice, ceea ce presupune
din partea domniei şi a organelor judiciare o oarecare
permanenţă în oraş. Este posibil ca în aceste împrejurări să se
fi luat măsura de construire în Gherghiţa a unei clădiri necesare
realizării actului de justiţie.
După cum am văzut mai sus, cercetările arheologice sunt
în concordanţă cu o asemenea construcţie din piatră la
Gherghiţa, ele neputând însă preciza dacă aceasta datează din
domnia lui Pătraşcu Vodă sau mai târziu. În perioada
următoare, după Pătraşcu Vodă, cel care dă strălucire
Gherghiţei este autorul primei uniri politice a românilor. În cursul
anilor 1595 şi 1596 sunt emise din Gherghiţa 27 de acte cu
menţiunea "în Scaunul oraşului domniei mele" sau "simplu în
Scaunul Gherghiţa". Este de remarcat faptul că în cursul anului
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1596, Mihai este prezent în oraş nu numai lună de lună, dar, în
multe cazuri, zi de zi: ianuarie 6 şi 7; februarie 16 şi 19; aprilie
1O, 14, 16; mai 4, 14, 15, 27, 28; iunie 3, 15, 19, 20, 23; iulie 18,
19, 24 etc. Această prezenţă a marelui voievod la Gherghiţa,
presupune fără îndoială, existenţa unui sediu rezidenţial unde
se desfăşurau activităţile judiciare şi administrative în general.
Este posibil ca el să fi folosit în acest scop construcţia tatălui
său dacă, într-adevăr, acesta şi-a construit sediul descoperit în
curtea şcolii din Gherghiţa, sau, în caz contrar, Mihai este
autorul sediului descoperit în care a staţionat perioada de timp
arătată mai sus. Este de precizat, de asemenea, faptul că
despre o cetate la Gherghiţa, cum s-a spus de unii istorici ai
oraşului, nu poate fi vorba; traducerea în secolul al XVIII-iea a
termenului slavon de rPAD, cum apare în documente, în
secolul al XVI-iea, cu cel românesc de cetate, este neadecvat;
termenul slavon de rPAD se traduce prin oraş, aşa încât orice
discutie în acest sens este inutilă.
'Facem precizarea că cercetările arheologice nu ne-au
putut demonstra până acum că clădirea descoperită servea
atributiilor judiciare ale domniei, ca sediu temporar al acesteia.
Acea~ta reiese însă din faptul că, aşa cum am amintit mai sus,
constructia din piatră descoperită, este singulară pentru epoca
respecti~ă. locuinţele descoperite până acum în diferite puncte
ale aşezării actuale fiind toate construite din paiantă, ca mai în
toate aşezările urbane medievale din câmpie unde s-au făcut
cercetările de rigoare.
După Mihai Viteazul strălucirea Gherghiţei ca scaun
judiciar păleşte, cele două acte de la începutul secolului al XVIIiea, 6 iunie 1622, scrise în Gherghiţa, reprezintă mai degrabă
un ecou întârziat al predării oraşului de către noua domnie.
Cum s-a constatat în cercetările arheologice, construcţia este
demolată, piatra scoasă până la fundaţie, poate ca urmare a
reactiei unor categorii sociale în frunte cu noul domn Simion
Movi,lă, nemulţumite de politica internă a fostului voievod al
unirii. Radu Şerban, care a urmat la domnia Ţării Româneşti
după Simion Movilă iniţiază în 1605 lucrările de fortificare de la
Cuciu; este vorba de o palancă, sat situat în susul Gherghiţei,
pentru apărarea orăşenilor. Cu excepţia celor câteva acte
scrise încă în Gherghiţa la începutul secolului al XVII-iea, în tot
cursul primei jumătăţi a secolului al XVII-iea, nu se mai emite
nici un act din Gherghiţa, ceea ce înseamnă dispariţia funcţiei
de scaun de judecată jurisdicţională al Gherghiţei.
De altfel, secolul al XVII-iea aduce, totodată, şi începutul
decăderii oraşului la nivelul aşezării rurale, aşa cum îl vom
cunoaşte din documentele secolelor al XVIII-iea - al XX-iea.
Dacă la această decădere a contribuit şi pierderea funcţiei mai
sus amintite, adică pierderea sprijinului autorităţii centrale,
rămâne o problemă de rezolvat în viitor. Cert este că structurile
noi, care încep să se producă încă din secolul al XVII-iea în
cadrul societătii medievale româneşti afectează şi sistemul
domniei itinerante, capitala Ţării Româneşti preluând aproape
întreaga activitate de elaborare a actului de justiţie ca loc de
desfăşurare, desigur cu oarecare excepţii, ale vechiului sistem
care mai persistă încă o bucată de vreme.
În încheiere, dorim să remarcăm această corespondenţă
dintre documentul scris şi cel arheologic în descifrarea unor
enigme, cum a fost cea a rezidenţei temporare a domniei Ţării
Româneşti, în unele localităţi - scaune de judecată, prin
cercetarea arheologică de la Gherghiţa, confirmă din plin
documentele scrise.
Abstract

points: "La Târg", near the church founded by the voivode Matei
Basarab, in the year 1641 and "Şcoala Generală" in the present
village. At "La Târg''. by digging section S. 2, (30 m Jang and 1,5
m wide) faur medieval houses were discovered. One ofit have
had a stane foundation and two household ovens. At "Şcoala
Generală" by digging section S. 3, (17 m Jang and 1,5 m wide)
was discovered a wall made of stane joined to another one with
mortar, 0,6 m wide. The archaeological material, especially
pottery discovered in the two points mentioned above al/ows
the dating of the discoveries in the 16fh century.

72.

Gilău,

corn.

Gilău,

jud. Cluj

Punct: Castrul roman
Cod sit: 57911. 06
Colectiv: Dan lsac (UBB Cluj)
După o întrerupere de mai mulţi ani, reluarea săpăturilor
sistematice în castrul Alei Siliana au fost prefaţate de ample
lucrări de consolidare, taluzare şi estetizare a sitului în vederea
cuprinderii acestuia în circuitul de vizite pentru participanţii la al
XVII-iea Congres internaţional asupra Frontierelor Romane,
Zalău, septembrie 1997. De altfel rezultatele cercetărilor din
1976 - 1985 au fost materializate într-o primă monografie foarte
sintetică: D. lsac, Castrele de ală şi cohortă de la Gilău, Zalău
1997 (ediţie bilingvă germană şi română).
În toamna anului 1999 şi în primăvara lui 2000 au fost
reluate săpăturile din castrul de la Gilău, în scopul aducerii unor
precizări absolut necesare în legătură cu semnificaţia clădirilor
de lemn din retentura sinistra, cercetate în 1981 prin secţiunile
S. XIX şi S. XX. Acest lucru se impunea cu atât mai mult, cu cât
atât la data efectuării vechilor săpături, cât şi cu ocazia
publicării lucrării din 1997, ne exprimasem părerea potrivit
căreia cel puţin una dintre aceste clădiri a funcţionat ca şi grajd.
Argumentarea se baza pe surprinderea la mijlocul încăperile~
de tip contubernia a unor alveolări, conţinând un praf alb ş1
cretos despre care puţinele analogii, din Germania mai ales,
indicau că sunt fosfaţi şi azotaţi de amoniu, rezultaţi din
dejectiile cailor. Problema localizării cailor în castrele de ala şi
cohorte equitate a constituit prilej de discuţii în literatura
internatională. Pornind de la o lucrare a lui S. Sommer intitulată
generic "Where did they put the horses" (1995), am d~cis
reluarea cercetării în zona S. XIX şi S. XX pentru a clarifica
functionalitatea clădirilor din retentura dextra ca şi grajduri.
' Săpătura s-a desfăşurat în două etape, toamna anului
1999 şi primăvara 2000. Din acest motiv vom prezenta
rezultatele săpăturilor cumulate pe cei doi ani. A fost aleasă
solutia cercetării prin suprafeţe de mari dimensiuni, deoarece
am ~juns la concluzia că doar secţiunile dublate de mici casete
nu sunt atât de relevante într-o clădire de mari dimensiuni cu
structuri de lemn. Au fost astfel deschise 2 suprafeţe: Suprafaţa
1 (11 x 4,5 m), într-o zonă a fostei secţiuni S. XIX şi Suprafaţa 2
(12 x 5 m) pe o porţiune necercetată, la SV de prima. A fost
surprinsă o clădire de lemn aparţinând fazei Gilău li, din care sa păstrat traseul şanţurilor de implantare a pereţilor. Având o
umplutură compactă dintr-un lut maroniu roşcat alternând cu
gri, urmele pereţilor, cu lăţimea de 0,4 - 0,5 m şi perfect păstraţi
la o adâncime de -1,4 I -1,5 m, alcătuiesc în zona săpată d!n
Supr. 2 un număr de 3 încăperi dreptunghiulare de 3,5 x 3 m. ln
interiorul pereţilor s-au observat urme dreptunghiulare de pari
cu dimensiunile de O, 15 - 0,2 m. Săpătura a confirmat de

Jn the campaign of the year 2000, the archaeologica/
research from Gherghiţa was undertaken at the fol/owing
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râului. Dimensiunile secţiunii au fost de 2 x 30 m şi adâncimea
de -2,9 m. În urma. amenajărilor au fost distruse straturile
superioare, astfel am putut observa în profilul sondajului numai
urma şanţului. Adâncimea de la suprafaţa actuală este de -2,8
m şi deschiderea de la adâncimea maximă spre N de 4,4 m.
Deschiderea spre S nu s-a putut observa din cauza
distrugerilor. A fost curăţat malul drept, unde s-a putut constata
că deschiderea totală a şanţului este de 8,2 m. În urma
cercetărilor s-a putut stabili că traseul şanţului trece de valea
Crasnei.

asemenea existenţa în Supr. 1 a două amprente alveolate,
lungi de 2,5 m şi late de aproximativ 0,4 - 0,5 m, mărginite la
capete de grupuri compacte de pietre de râu respectiv de piatră
fasonată, neprinsă cu mortar. Umplutura acestor alveole este
acelaşi praf cretos alb conţinând azotaţi şi fosfaţi de amoniu,
având semnificaţia deja cunoscută. Totodată s-a ajuns la
concluzia că această clădire nu pare să fi avut o fază de piatră,
alveolele apa~inând doar fazei castrului mare de pământ (Gilău
li).
Materialul arheologic recoltat este foarte bogat, constând
din numeroase bile rotunde de piatră şi mari cantităţi de
ceramică, de la terra sigillata la ceramică uzuală provincială şi
ceramică lucrată cu mâna. Ţigle (una cu ştampila a/a Siliana de
o formă mai puţin întâlnită), obiecte din bronz, arme şi piese din
fier, câteva monede din bronz şi argint, sticlărie completează
artefactele ieşite la iveală în urma cercetărilor.
O problemă deosebită a fost identificarea în Supr. 2, în
capătul ei de SV a unei gropi de mari dimensiuni, umplută cu un
pământ afânat ce porneşte se pare din ultimul nivel de locuire şi
care este acoperită cu dărâmătură postromană. Din aceasta
provin mari cantităţi de ceramică lucrată cu mâna. Dacă groapa
este postromană, cum pare la prima vedere, atunci ne putem
întreba ce semnificaţie are o platformă din pietre galbene de
carieră, aftată la un nivel târziu în capătul estic al Supr. 2 şi care
nu pare a avea legătură cu planimetria clădirii de lemn. În plus,
această platformă, ce este târzie, este ulterioară unei vetre ce
reprezintă de asemenea un element târziu faţă de ductul
pereţilor de lemn descrişi mai sus. Concluzia preliminară a fost
aceea a existenţei unui nivel foarte târziu în această clădire,
compus din groapă, vatra de foc şi platforma de piatră. De
altfel, în capătul vestic al Suprafeţei 2, peste contubernia dintre
m. 86 - 90 (conform metrajului secţiunii S. XIX din 1981 pe care
am luat-o pentru localizarea săpăturii), a fost săpată o groapă
de mari dimensiuni, ce nu a putut fi urmărită până la fund.
Concluziile sunt acelea potrivit cărora clădirea din retentura
sinistra a funcţionat ca şi stabulum, având pereţii din lemn şi
două niveluri de locuire. Probabil că spre sfârşitul existenţei ei,
dacă nu după părăsirea castrului, în aceasta a fost amenajat un
bordei (?), o vatră şi o platformă din piatră gălbuie de carieră.
Marile cantităţi de ceramică de factură dacică provin mai ales
din această zonă, ceea ce face ca datarea acesteia să poată fi
legată şi de perioada postromană. Situaţia arheologică
surprinsă în cele două suprafeţe este perfect identică cu cea
pomenită în literatura internaţională. La Gilău avem de a face
cu primele grajduri identificate cu claritate într-un castru.

Bibliografie
1. A. Matei, I. Stanciu, în: Vestigii din epoca romană (sec. li - IV
p. Chr.) în spaţiul nord - vestic al României, nr. 131 (246), fig.
31.

Abstract
At Giorocuţa (Supur village, Satu Mare county), about
1500 m upstream the village, on the Crasna river, it was
sectioned a vallum - ditch system, probably from the Roman
Age, p/aced c/ose to the valley of Crasna river. On the left
bankside, because of destruction, one could be seen only the
ditch, with a depth of -2,8 m from the present day levei of the
soii and an opening of 4,40 m towards the barbarian area. On
the right bankside, the opening of the ditch was 8,2 m. The
resuit of the research has established that the tract of the ditch
was crossing the val/ey of Crasna river.

74. Giurgeni, corn. Giurgeni, jud.
Floci]

Ialomiţa [Oraşul

de

Punct: Piua Petrii
Cod sit: 124910.02
Colectiv: Anca Păunescu, - responsabil, Dana Mihai, Silviu
(MNIR), Irina Costea - studentă (FIB)
Cercetările

Oţa

arheologice intreprinse în vatra abandonată a
medieval din Ţara Românească - Oraşul de Floci
(secolele XV - XVIII) au adus contribuţii substanţiale la
cunoaşterea multiplelor aspecte ale civilizaţiei urbane. În
campania iulie - august 2000 cercetarea s-a continuat pe
Grindul nr. 1, unde în campaniile anterioare s-au descoperit şi
cercetat 1Olocuinţe de suprafaţă, o locuinţă cu pivniţă, biserica
nr. 2, în jurul căreia a fost cercetat cimitirul, ateliere
meşteşugăreşti, vetre în aer liber, gropi menajere.
Prin cartarea acestor descoperiri ne propunem să
obţinem informaţii asupra lotizării zonei şi reconstituirea tramei
stradale pe un segment din suprafaţa oraşului. În acest scop au
fost trasate 4 secţiuni, orientate N - S ce însumează o suprafaţă
de 123 m2. Ele au fost concentrate în apropierea locuinţei cu
pivniţă, la V de Biserica nr. 2. Au fost surprinse în continuare
cele două nivele de locuire, datate în a doua jumătate a
secolului XV şi în secolele XVI - XVII, distruse de puternice
incendii. Au fost dezvelite pa~ial resturile a două locuinţe şi ale
unui atelier de prelucrare a metalelor din secolul XV, urmele
unui cuptor de ars ceramica şi patru locuinte ce apartin
secolelor XVI - XVII. Între ele s-au descoperit numeroase gr~pi
menajere, de diferite dimensiuni, ce au străpuns nivelele de
locuire. Cele mai multe se pot data pe baza inventarului
oraşului

73. Giorocuţa, corn. Supur, jud. Satu Mare
Cod sit: 138958.01
Colectiv: Robert Gindele - responsabil (MJ Satu Mare)
Valul roman (?) se poate atesta până în prezent pe o
lungime de cca. 4 km, din punctul de hotar "Sondau" (500 m S
de intersecţia drumurilor naţionale Carei - Zalău şi Satu Mare Zalău) până la cursul actual al râului Crasna, cca. 1500 m în
amonte de satul Giorocuta. Valul a mai fost seqionat în anii
1997 şi 1998. Secţiunea din 2000 a fost realizată în cadrul unui
program de săpături de salvare la reamenajarea râului Crasna
şi a fost trasată pe malul stâng al râului, intre canal şi dig.
Secţiunea din 2000 a avut ca scop descărcarea terenului
de sarcină istorică, pentru realizarea unui parapet pe malul
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arheologic în cursul secolelor XVII - XVIII. Locuinţele de
suprafaţă din ambele nivele de locuire au fost construite din
chirpic, pe structură de lemn. Cele din nivelul datat în cursul
secolelor XVI - XVII, păstrau pe suprafaţa podelei urmele vetrei
sau ale unei sobe pentru care s-au folosit oale cahlă şi cahle
placă, smălţuite, diferit decorate. De asemenea au mai fost
descoperite şi două morminte de adulţi, deranjate, relativ
depărtate de aria cimitirului ce înconjura Biserica nr. 2.
Materialul arheologic recoltat (ceramică, unelte, monede)
se află depozitat la MNIR, fiind în curs de restaurare.
În campania viitoare se va continua prelungirea secţiunilor
pentru a obţine profile transversale ale grindului nr. 1 şi se va
urmări frecvenţa complexelor în cele două nivele de locuire
incendiate.
Tot în cursul acestei campanii au fost dezvelite fundaţiile
Bisericii nr. 1 de pe grindul 6, în vederea conservării primare a
fundaţiilor, precum şi a fragmentului de zidărie care se mai
păstrează, în vederea întocmirii unui proiect de restaurare. Se
preconizează punerea în valoare a monumentului într-un circuit
turistic al zonei.
Planşa 23

•

Depozitul vegetal cu o grosime de aproximativ 1 m. Au
fost găsite fragmente ceramice aparţinând culturii
Dridu, epocii Latene şi culturii Gumelniţa. În zona
careurilor W 28 - W 29 şi W 26 au fost determinate,
începând cu adâncimea de -0,8 m, două gropi cu
material ceramic puţin numeros şi atipic, din epoca
geto - dacică.
•
Depozitul loessoid de tranziţie aflat între aproximativ -1
m I -1,6 m. De fapt este vorba de partea superioară a
depozitului loessoid, distrusă puternic de gangurile de
rozătoare. În puţinele zone rămase intacte, la
adâncimea de -1,35 m I -1,5 m, au fost descoperite
piese litice aparţinând stratului Aurignacian li.
•
Depozitul loessoid galben-roşcat cu nuanţe şi granulaţii
diferite, având o grosime de peste 6 m. În partea
superioară a acestui depozit între -1,95 m şi -2,95 m se
află stratul cultural Aurignacian I, după cum urmează:
1. Depozit loessoid gălbui-alburiu, fin granulat, steril din
punct de vedere arheologic între -1,6 m şi -1,95 m.
2. Depozit galben-roşcat, cu granulaţie mai mare care
conţine între -1,95 m şi -2,80 m stratul cultural Aurignacian I cu
trei niveluri, respectiv:
Aurignacian Ic, între -1,95 m şi -2,25 m.
Aurignacian lb, între -2,35 m şi -2,5 m.
Aurignacian la, între -2,5 m şi -2,8 m.
Corelarea datelor stratigrafice obţinute în celelalte
campanii a pus în evidenţă aproximativa orizontalitate a
straturilor culturale şi geologice.
Complexele arheologice. Am menţionat deja gropile getodacice care încep la adâncimea de -0,8 m şi continuă până la 1,9 m. În ambele complexe arheologice materialul arheologic
este sărac şi atipic, cu puţine elemente caracteristice 3. În ceea
ce priveşte piesele litice şi fragmentele ceramice care aparţin
perioadei neo-eneolitice (Boian Gumelniţa) sau culturii Dridu,
acestea sunt puţine şi fără o poziţie stratigrafică clară.
În stratul Aurignacian I - nivelurile lb şi la au fost găsite
ateliere de prelucrare a silexului. La nivelul Aurignacian lb, între
adâncimea de -2,2 m şi -2,35 m, în zona careurilor Z 27 - Z 28,
A 27 - A 28 a fost descoperit un mic atelier de prelucrare a
silexului, iar în careul W 26 a fost determinată o zonă de arsură.
Menţionăm că prelucrarea preliminară a materialului Htic a
semnalat prezenţa a 11 gratoare în careul Z 28. Această
situaţie poate fi legată de existenţa unui atelier specializat în
producerea de gratoare. În campaniile trecute am mai găsit mici
concentraţii de lamele Dufour (S. I I 1992 - 1993), împreună cu
65 de lamele neprelucrate un nucleu de mici dimensiuni, conic
şi o mică concentraţie de lame etranglees (S. V I 1999). Aceste
date ne fac să nu putem exclude posibilitatea ca în imensa
aşezare - atelier de la Giurgiu - Malu Roşu să fi existat zone
specializate în producerea de anumite tipuri de unelte.
În nivelul Aurignacian la, la adâncimea de -2,5 m I -2,65
m, în zona careurilor D 28 - D 29, E 28, F 28 - F 30, G 28 - G
29, H29 - H 30 s-a descoperit un atelier de prelucrare a
silexului. În careurile F 28 - F 29 şi G 28 - G 29 s-a găsit o pată
de arsură cu bucăţi de cărbune diseminate. Acestea din urmă
au fost culese şi trimise pentru datare la Lund (Suedia).
Analiza preliminară a pieselor litice, pe niveluri şi pe
complexe, a pus în evidenţă faptul că numărul şi calitatea
uneltelor descoperite în anul 2000 este mai mare faţă de
cantitatea de material brut, acesta din urmă rămânând în
continuare covârşitor ca număr. Pe de altă parte debitajul
laminar, deşi rămâne minoritar, este mai mare comparativ cu
rapoartele stabilite în anii trecuţi 4 .

Abstract
ln 2000 the archaeological research was concentrated on
the point "Grind 1". The purpose was getting more information
about the disposal of the dwellings in the two habitation levels,
both ended by a fire destruction. We intended to get more
information regarding the land ploting in the urban area and the
tissue of the streets in the south-western area of Church no. 2,
respectively the relationship with the precincts of the Oraşul de
Floci.
We have excavated partially six dwellings (two from
dating from the 15fh century and four from the 16 - fl'h
centuries), an iron processing workshop from 15fh century and
more household annexes. Al/ the archaeological material
gathered in this campaign is under the process of restauration
and investigation.

75. Giurgiu, jud. Giurgiu
Punct: Malu Roşu
Cod sit: 100530.02
Colectiv: Emilian Alexandrescu, Adina Boroneanţ, Adrian Doboş (IAB);
Traian Popa (MJ Giurgiu); Alexandra Ţârlea, Gabriel Popescu, Cornel
Băltean, Eugen Orbeanu - studenţi (FIB)
Desfăşurată

între 25 iunie şi 15 august, campania de
arheologice din anul 2000, a avut ca scop săparea
unei porţiuni din marginea terasei, aflată la V de S.I I 1992 1993. Această zonă, care are o suprafaţă de aproximativ 80 m2,
a primit sigla S. VI I 2000 1• Scopul pentru care am ales această
suprafaţă a fost obţinerea unui profil director în lungul terasei,
profil care îl completează pe cel obţinut în 1998, orientat
perpendicular pe terasă. Pe de altă parte, unele ateliere de
prelucrare a silexului descoperite în S. I I 1992 - 1993 aveau o
parte a suprafeţei în zona pe care am avut-o în vedere în anul
2000. Prin urmare S. VI I 2000 se situează pe latura vestică a
S. I I 1992 - 1993, având o lungime de 6 m pe latura nordică şi
până la 13 m pe laturile estică şi vestică.
Stratigrafia peretelui nordic (de sus în jos) se prezintă în
felul următor2:
cercetări
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S. 1 de 1,5 x 15 m. O dată cu adâncirea, atât în caseta C. 1, cât
şi în secţiunea S. 1 şi constatarea lipsei oricărei înhumaţii, s-au
trasat alte două secţiuni, S. 2 perpendicular pe secţiunea 1,
împărţită în două S. 2 E şi S. 2 V, prima cu o lungime de 4,5 x
1,5 m şi a doua de 4 x 1,5 m; concomitent în partea de NE s-a
mai trasat o sectiune de 4 x 1,5 m, notată de noi cu S. 3. Atât în
1998, cât şi în 2000 s-a realizat câte un studiu de bio-locaţie. În
urma acestor studii s-au trasat alte două secţiuni, după cel din
1998, S. 4 de 6,5 x 1,5 m, fiind trasat la capetele răsăritene ale
secţiunilor, S. 2 E, respectiv S. 3.; fiind realizată o radestezie la
faţa locului, s-a mai trasat o altă secţiune S. 5, de 4 x 1,5 m,
situată în paralel cu S. 1, în porţiunea de NV al T. 1.
Cum nici una din secţiunile trasate n-a dat rezultatele scontate,
putem menţiona că movila a fost dislocată cum arată de altfel şi
planurile suprapuse, iar zona centrală a fost deranjată de două
gropi moderne, iar porţiunea de NV a fost deranjată de un
jgheab de fier, probabil pentru apă. (Această ipoteză se
bazează pe faptul că la cca. 40 - 50 m V de T. 1 se afla cazanul
de apă al extracţiei petroliere). Mai putem spune că, în urma
cercetării T. 1, a fost recuperat un fragment ceramic ars la
negru şi un fragment de nucleu de cuarţ. Înainte de a încheia
vom mai menţiona că atât la realizarea T. 1, cât şi T. 2, în afară
lutului de la faţa locului s-a folosit şi lut amestecat cu cenuşă şi
rare fragmente ceramice aduse dintr-o aşezare învecinată,
aparţinătoare tot bronzului timpuriu, dar anterioară realizării
movilelor funerare. De asemenea, ce este demn de reţinut este
situaţia geologică în cadrul căreia se constată o succesiune de
lut galben-negru, iar în caseta C. 1 la -2,4 m o zonă pavată cu
pietre de var.
începând cu data de 1 august am continuat cercetările în
punctul "La Cazan", situat la circa 400 m N de punctul anterior,
fiind în primul rând trasată o casetă de 2 x 2 m, notată cu C. 4,
perpendiculară pe capătul nordic al secţiunii S. 2 din 1995, iar
în continuarea acestei casete s-a trasat secţiunea S. 4. în
caseta C. 4 a apărut restul unui atelier de cioplire, cu
dimensiunile de 1,25 x 1,75 m, de formă uşor dreptunghiulară
cu colţurile rotunjite la adâncimea de -0,31 I -0,6 m. în acest
atelier erau cioplite silicolite. Din inventarul recuperat. de altfel
sărăcăcios, a fost recuperat şi un fragment de trecător. Din
inventarul ceramic, putem reţine sporadice fragmente
Cernavodă 11, material aparţinând etapei timpurii a epocii
bronzului, dintre care menţionăm fragmente de borcane
decorate pe pântec cu un brâu în relief, fragmente de borcane
cu buza evazată, o strachină cu buza invazată, cât şi un
fragment de buză de ceaşcă realizată din pastă fină arsă la
cenuşiu. Din atelier mai reţinem câteva fragmente de lame.
Concomitent a fost trasată şi secţiunea S. 5, de 5 x 1,5 m,
respectiv caseta adiacentă C. 5 de 2 x 1,5 m. Aici, în capătul
sudic al secţiunii, a fost surprins atelierul nr. 3. Acesta este tot
de formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite, apărut la -0,35
m, iar fundul de lut simplu bătătorit, având dimensiunile de 2,75
x 3 m. Dintre piesele recuperate, reţinem un vârf de lance,
cioplit din anhidrit şi câteva fragmente de lame cioplite din
silicolit. Din inventarul ceramic recuperat reţinem materiale
aparţinând culturilor Cernavodă 11, Coţofeni I şi bronzului
timpuriu. Dintre materialele ceramice aparţinând bronzului
timpuriu ne atrag atenţia fragmente de borcane cu buza
gulerată, realizate din pastă fină, castroane cu partea
superioară a buzei mult lăţită, căni cu o toartă lată. Din pastă
fină avem borcane cu buza alveolată, altele prevăzute cu brâu
alveolar organic, fragmente de căni arse la negru. Din pastă
grosieră au fost realizate: borcane tronconice, cu buza subţiată;
borcane prevăzute cu terţi de mici dimensiuni şi decorate în

Din punct de vedere tipologic domină grupa gratoarelor,
urmate de burine şi lame retuşate. Mai puţin numeroase sunt
racloarele, piesele cu trunchiere, piesele denticulate şi cele cu
encoche. Dimensiunile uneltelor sunt aproape exclusiv mijlocii
(între 4 cm şi 8 cm). în ceea ce priveşte materia primă
deosebită, faţă de anii trecuţi, este împrejurarea că aproape
jumătate dintre unelte (38,6%) sunt realizate din silex de bună
calitate cu patină maroniu-alburie. Trebuie subliniat şi aspectul
atipic al suporţilor utilizaţi pentru realizarea de unelte, motiv
pentru care încadrarea tipologică a multora dintre acestea este
destul de dificilă. În contradicţie cu această situaţie se află un
număr - este adevărat redus - de unelte, excelent executate.
În campania din vara anului 2000 am mai deschis şi o
mică suprafaţă pe latura vestică a S. III I 1995, pe care am
numit-o caseta A I S. III I 2000, cu dimensiunile de 4 x 2 m.
Motivul cercetării acestei zone a fost acela de a determina
limita vestică a atelierului Nr. 1 I Slll I 1995 I nivel Aurignacian
Ic. Stratigrafia nu prezintă modificări importante faţă de profilul
peretelui vesti al S. III I 1995. În plan, am reuşit să stabilim
limita de SE a atelierului Nr. 1 I nivelul Aurignacian Ic, din
suprafaţa amintită.

La săpături a participat un grup de 12 studenţi ai Facultăţii de
Istorie din Bucureşti, care au făcut practica arheologică pe
şantierul nostru.
2. Acest profil face parte din secvenţa stratigrafică principală al
şantierului nostru care însumează aproximativ 50 m în lungul
terasei.
3. Pentru detalii legate de tipologia şi încadrarea cronologică a
materialului ceramic geto-dacic vezi Traian Popa, Descoperiri
arheologice din perioada Latene în campaniile de la Giurgiu Malu Roşu, BMJG, s. n., I, 1, 1995, p. 1O- 11.
4• Emilian Alexandrescu, Observaţii asupra industriei litice de la
Giurgiu - Malu Roşu, BMJG, li - IV, 2 - 4, 1996 - 1998, p. 47 I fig
12. Credem necesar să precizăm că aceste observaţii, fiind
făcute doar pe concentratii de silex şi nu pe întregul atelierelor,
nu sunt pe deplin semnificative şi corecte. În stadiul când vom
putea corela datele statistice cu situaţia arheologică precisă a
atelierelor, este posibil să apară modificări ale rapoartelor
numerice între diferitele tipuri de produse de debitaj sau între
diferitele tipuri de unelte.
1.

76. Gorgota, corn.

Răzvad,

jud.

Dâmboviţa

Cod sit: 65459.01
Colectiv: Tiberiu Ioan

Muscă

(CNMCD Târgovişte)

Amplasat la N de paralela 45° N, satul Gorgota a
din 1991 de prezenţa semnatarului rândurilor de faţă.
ln campaniile de săpături arheologice din 1991, 1995, 1997,
1998 şi 2000 au fost cercetate după cum urmează: un atelier
de cioplire şi un complex de locuire în punctul la "Cazan" sau
"Haltă". Tot în 1995, în "Pădurea Câmpenilor" a fost dezvelit un
mormânt care avea ca inventar un şirag de mărgele de sticlă,
iar la picioarele defunctei o cană, arsă la negru.
În 2000 s-a urmărit dezvelirea tumulului sau movilei
funerare nr. 1, acţiune începută încă din 1998, dar care a fost
întreruptă din motive obiective. în acest sens s-a continuat
cercetarea casetei C. 1 (2,5 x 4 m); paralel s-a trasat secţiunea
~eneficiat
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partea superioară cu brâuri crestate. Mai reţinem un grup
ceramic decorat divers după cum urmează:
1 - bandă de trei linii paralele incizate;
2 - linii '1ulger";
3 - linii paralele oblice incizate;
4 - linii unghiulare incizate.
Dintre fragmentele ceramice mai reţinem o piesa
tronconică ce prezintă pe corp urmele a trei incizii superficiale,
realizate din pastă fină arsă la cenuşiu. Se remarcă şi un
fragment dintr-un disc de lut şi trei bile realizate din aceeaşi
materie primă.
Înainte de a încheia, trebuie să mai menţionăm şi
descoperirea unor resturi organice (seminţe), care conform
analizelor efectuate, în laboratorul Facultăţii de Istorie Arheologie din cadrul Universităţii "Valahia" Târgovişte de către
Rodica Dincă, au fost încadrate astfel: din atelierul nr. 2 au
rezultat seminţe de Vicia Ervilia, iar în atelierul nr. 3, pe lângă
cele menţionate anterior au mai apărut şi seminţe de Vicia
Faba.
Studiul integral al materialului ceramic descoperit la
Gorgota, "Pădurea Câmpenilor" şi la "Cazan" a evidenţiat
existenţa a cel puţin două faze evolutive diferite. Astfel, vasele
ce compun masa funebră aparţin unui orizont ulterior Ostrovul
Corbului - Verbiţa: iar celelalte complexe din cele trei ateliere de
cioplire şi complexul de locuire, aparţin orizontului menţionat
mai sus.
În acelaşi timp materialul ceramic descoperit, vine să
contureze un nou grup cultural, până acum necunoscut.
Privite în ansamblu, cercetările de la Gorgota au oferit
primul şirag de mărgele de sticlă şi de asemenea, pentru întâia
oară a apărut şi masa funebră. În al doilea punct, prin
descoperirea celor trei ateliere de cioplire se evidenţiază pentru
întâia oară un centru de cioplire.

efectuarea de săpături exhaustive pentru cercetarea integrală a
urmelor barăcilor dacice şi romane destinate garnizoanelor
cantonate acolo.
În campania din acest an s-au cercetat două sectiuni
trasate în sectorul de S al platoului. Stratigrafia este diferită. În
prima secţiune, S. I I 2000, ea se prezintă după cum urmează
(de sus în jos): 1. humus actual, 2. strat de amenajare romană,
3. strat de amenajare dacică şi 4. steril marcat de stânca nativă.
În cealaltă secţiune, S. III/ 2000, sub nivelul 1 - humusul actual
- urma nivelul 2 - amenajarea romană, care a desfiinţat integral
nivelul dacic, şi sub acesta se găsea nivelul 3 - stânca nativă
aftată la numai -0,6 m adâncime. În nici una dintre cele două
secţiuni nu s-au păstrat urme capabile să permită reconstituirea
barăcilor antice.
Materialul din secţiunea I I 2000 consta, în nivelul dacic,
din: un bloc de calcar trecut prin foc şi sfărâmat, fragmente
ceramice, cuie, scoabe şi armături fragmentare din fier, un
cosor din acelaşi metal şi o mărgea din sticlă verzuie. În nivelul
roman de amenajare s-a descoperit o cărămidă de hipocaust,
pişcoturi de paviment, cărămizi şi ţigle (una dacică)
fragmentare, un fragment de olan, o monedă de bronz de la
Domitian şi materiale dacice antrenate de amenajarea romană,
respectiv ceramică (inclusiv un fragment pictat) şi un lanţ de fier
fragmentar. Ambele niveluri conţineau pigmentaţie de cărbune.
Urmele păstrate în ambele niveluri nu pot fi corelate cu acelea
din săpăturile anterioare pentru conturarea barăcilor antice.
Acelea dacice, după incendierea lor de către romani, au fost
deranjate de amenajarea romană, iar resturile celor romane au
fost spălate de precipitaţii după retragerea garnizoanei romane.
"Terasa cu cercuri" este situată în aşezarea civilă, la circa
o jumătate de oră de coborât spre V de la poarta de V a
fortificaţiei romane. În campania din anul 1999 acolo s-au
descoperit unelte de făurărie şi cercuri (benzi de roţi), toate
acoperite de "mantale" din piatră locală sfărâmată.
În acest an s-au cercetat trei secţiuni (li / 2000, IV I 2000,
V I 2000), o suprafaţă (I I 2000) şi întreaga terasă a fost
sandală. Dintre cele trei secţiuni, prima a fost paralelă cu S. li /
1999, pe axul lung al terasei, iar celelalte două transversale pe
lungimea terasei pentru obţinerea profilurilor longitudinal şi
transversal al acesteia. Stratigrafia (de sus în jos) este practic
aceeaşi: 1. humus actual; 2. nivel de amenajare a terasei
marcat de pământ de umplutură, segmentat de grupuri de
piatră de stâncă cu aspect de "mantale" şi 3. steril marcat de
pământ sau stâncă nativă. Dintru început este de notat
constatarea potrivit căreia pe terasă nu se poate vorbi de un
strat de cultură propriu-zis pentru că cele câteva (4) fragmente
ceramice provin de la lucrările de amenajare a ei. În schimb
grupările de piatră de stâncă cu aspect de "manta" diformă
aveau o dublă menire: stabilizarea umpluturii de pământ şi
marcarea orizontalei pământului de umplutură a cărei cotă
superioară începe de la suprafaţa actuală. Pe 75 m, cât
măsoară axul lung al terasei, doar spre mijlocul ei este o
deviere de la orizontală de nici un metru. Sub două astfel de
movile de piatră au fost ascunse piesele de fier descoperite în
anul 1999.
Situaţia este diferită în suprafaţa I I 2000 unde sub
humusul actual (1) se aftă un nivel de cultură (2) subţire, apoi
umplutura terasei (3) şi sterilul (4). Materialul arheologic constă
din multă ceramică, parţial arsă secundar, un cui de fier, un
fund fragmentar de pateră de bronz, un unguentariu şi un
fragment de vas ambele de sticlă. Materialele arheologice
descoperite au intrat în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie
a Transilvaniei. Materialele, împreună cu fragmentele de lipitură
de perete arsă provin de la o construcţie modestă, care a

77. Grădiştea de Munte, corn. Orăştioara de Sus, jud.
Hunedoara [Sarmizegetusa Regia]
Punct: Dealul Grădişte
Cod sit: 90937.01
Colectiv: Ioan Glodariu - responsabil, Gelu Florea - responsabil sector,
Liliana Suciu (UBB Cluj); Eugen laroslavschi - responsabil sector,
Gabriela Gheorghiu - responsabil sector (MNIT); Adriana Pescaru,
Cristina Bod6 (MCDR Deva)

Sarmizegetusa Regia a fost amplasată în aripa de V a
pe malul drept al Văii Godeanului, numită
în aval Apa Oraşului, la 42 km S de Orăştie. Ruinele au fost
semnalate încă din sec. XVII, dar cercetările sistematice au
început abia în anul 1924 şi, cu întreruperi de întindere
variabilă, continuă până astăzi. Vestigiile antice s-au păstrat
relativ bine graţie pădurilor seculare. În antichitatea dacică
târzie aici a fost capitala regatului dac, începând din perioada
de după Burebista şi până la cucerirea romană.
Săpăturile arheologice au vizat numai obiective care, prin
natura lor, nu comportă lucrări de conservare şi de restaurare şi
ele s-au desfăşurat pe "Platoul cetăţii", pe "Terasa cu cercuri" şi
un sondaj pe o terasă mai mică, ambele în cartierul de V al
aşezării civile de la Sarmizegetusa. La primele două obiective
săpăturile le au continuat pe acelea din anii precedenţi.
"Platoul cetăţii", cu prilejul cercetărilor din anii '50 fusese
investigat doar prin câteva secţiuni, situaţie care impunea
Munţilor Şureanului,

94

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000
funcţionat

pe durat lucrărilor de amenajare a terasei şi ea a fost
chiar la marginea de N a terasei, deasupra Văii Albe.
Toată suprafaţa construcţiei este acoperită de fagi.
În sfârşit, un sondaj făcut în marginea unei terase din
apropiere a dus la descoperirea de unelte de fier, toate ascunse
în antichitate într-o groapă de mici dimensiuni. Ele constau din
cleşti, o apărătoare de gură de foale, o secure, două sfredele şi
o unealtă de scos piroane.
Urmează ca terasa să fie cercetată în anul viitor şi tot
atunci va fi definitivată (dacă pădurea va permite) suprafaţa I I
2000 de pe "Terasa cu cercuri".
Săpătura a fost realizată prin secţiuni şi gen "covor".
În timp se prevede terminarea cercetării interiorului cetăţii,
cercetarea barăcilor romane şi, treptat, a celor două cartiere
civile ale oraşului antic. Deocamdată toate obiectivele vizate nu
necesită conservarea lor, dar protejarea lor da. Conservări se
fac la monumentele descoperite până acum în zona cetăţii şi a
zonei sacre.
Descoperirile sunt publicate în articole axate pe categorii
de monumente şi de artefacte. Cele mai recente date de
ansamblu asupra zonei se găsesc în: I. Glodariu, Addenda aux
"Points de repere pour la chronologie des citadelles et des
etablissements daciques des Monts d'Orăştie", Acta MN, 32 I 1,
1995, p. 103 - 118; I. Glodariu, E. laroslavschi, A. Rusu Pescaru, Florin Stănescu, Sarmizegetusa Regia - capitala
Daciei preromane, Deva, 1996.
Planşa 24

în funcţie de cerinţele legate de protejarea sitului, conservarea
unor complexe, priorităţile de cercetare şi fondurile destinate.
În acest sens au fost stabilite următoarele obiective:
1. Cercetarea complexului b 7 şi conservarea pentru
campania arheologică următoare a martorilor în cruce;
2. Cercetarea şi conservarea profilelor estic şi nordic al
secţiunii L;
3. Cercetarea ultimelor două nivele ocupaţionale ale
construcţiei din epoca bronzului - cultura Coslogeni, din
suprafaţa W (A, B, C), S. I, Y (A, B);
4. Studierea şi conservarea profilului de V al lui S. MAG.,
carourile 1 - 7 şi a profilului de N al secţiunii S. Morintz 1968;
5. Conservarea pereţilor casetei Z şi studierea profilelor;
6. Limitele vestice şi estice ale aşezării neolitice;
7. Limitele estice şi sud-estice ale tumulului din perioada
de tranziţie şi începutul epocii bronzului;
8. Limitele estice şi sud-estice ale construcţiei din
perioada Coslogeni.
Bordeiul b 7. Cercetarea complexului arheologic b 7
începută în 1996, a continuat în campania 2000 prin studierea,
desenarea şi fotografierea profilelor estic, vestic, nordic şi sudic
al martorului, conservat în cruce cu grosimea iniţială de 1 m.
Săpătura a pus în evidenţă trei nivele ocupaţionale ale unui
bordei neolitic.
Groapa acestui bordei are o formă ovală cu adâncimea
de -1, 1 I -1,2 m şi dimensiuni ce variază între (2, 15 - 2,85 m) şi
(3,2 - 3,8 m). În extremitatea nordică au fost surprinse două
trepte săpate în pământul galben.
Stratigrafia. Primul nivel de locuire este marcat de o
podină amenajată prin bătătorirea pământului galben peste
care s-a compactat un strat de 1 - 2 cm de pământ negru. În
acest nivel s-a descoperit o vatră dispusă spre colţul de NV al
bordeiului, unelte de silex, scoici şi numeroase fragmente
ceramice.
Cel de-al doilea nivel ocupaţional este marcat de o
podină din pământ galben cu un nivel de refacere spre N, unde
podina a fost dublată. Acest nivel are o podină de 5 - 7 cm
grosime şi este marcat de resturile unei vetre (în colţul de N),
fragmente ceramice şi o unealtă din os. Tot în cel de al doilea
nivel s-a constatat o a doua secvenţă stratigrafică care
constituie un nivel de abandon al bordeiului şi transformarea lui
în groapă menajeră (oase de animale, strat de scoici cu o
grosime de -0,2 I -0,3 m, solzi de peşte, cenuşă). Stratigrafic se
constată continuarea bordeiului spre N cu 0,75 I -1,2 m şi spre
S cu 0,6, m prin amenajarea unei trepte cu înălţimea de 0,2 m.
Ultimul nivel de locuire este şi cel mai bogat. Groapa
bordeiului este utilizată la dimensiunile iniţiale, podina are
grosimea de 7 - 8 cm. Vatra este dispusă în colţul nordic al
bordeiului şi are dimensiuni de 0,6 x 0,8 m. Sectionarea ei a
demonstrat o îndelungată utilizare (grosimea d~ 0,3 m). În
extremitatea de NE a bordeiului, chiar în profil a fost descoperit
un fragment dintr-o statuetă cu picioarele, braţele şi capul rupte
din vechime.
Turnului din bronzul timpuriu. În W a, b şi c cercetările
s-au desfăşurat în prima manta a tumulului, începând cu h =
1,35 m şi până la h = -1,75 I -1,85 m. Materialul recuperat în
timpul cercetărilor aparţine mai multor perioade, majoritate este
rulat, pământul necesar ridicării tumulului fiind adus din diferite
locuri. Astfel, a fost descoperit material arheologic aparţinând
culturilor: Hamangia (neolitic), Cernavoda (eneolitic), Yamnaia
(epoca bronzului), Coslogeni (sfârşitul epocii bronzului). A doua
manta a tumulului a fost depistată doar până în W a, jumătatea

amplasată
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corn.

Grădiştea,

jud.

Călăraşi

Punct: Grădiştea Coslogeni
Cod sit: 93673.01
Colectiv: Marian Neagu, Valentin Parnic, Eugen Paveleţ (MDJ
Călăraşi), Stănică Pandrea (Muzeul Brăilei), Cătălin Lazăr

Amplasarea geografică. Grădiştea Coslogeni este un
grind (cota 15,8 m) situat în Balta Bercei la 3,8 km de Braţul
Borcea şi 2,2 km de Dunăre. Grădiştea domină lunca dintre
Gura Bercei, la V şi Braţul Rău, la E. La S este mărginită de
privalul Boşneţul.
Scurt istoric al cercetărilor.
Primele cercetări de
suprafaţă sunt efectuate de Niţă Anghelescu şi "pionierii"
muzeului călărăşean în anii 1950 - 1951. În 1966 şi 1968,
Sebastian Morintz şi Apostol Atanasiu întreprind două mici
sondaje. Între 1980 - 1984 se efectuează intense cercetări de
teren, iar în 1985 încep săpăturile arheologice de salvare,
datorate proiectului de amplasare pe Grădiştea Coslogeni a
unui centru orizicol.
1985: George Trohani, Mihai Şimon, Marian Neagu, Dan
Basarab Nanu; 1986: Mihai Şimon, Marian Neagu, Dan
Basarab Nanu, Mircea Udrescu; 1987 - 1989: Marian Neagu,
Dan Basarab Nanu, Mircea Udrescu; 1990 - 1992: Marian
Neagu, Valeriu Cavruc; 1993: Valeriu Cavruc; 1994: E. Cernîh,
Marian Neagu, Valeriu Cavruc; 1995 - 1996: Marian Neagu,
Dan Basarab Nanu, Valeriu Cavruc, Valeriu Sârbu; 1997 1998: Marian Neagu, Stănică Pandrea, Valeriu Sârbu; 1999:
Marian Neagu, Valentin Parnic, Stănică Pandrea;
2000: Marian Neagu, Valentin Parnic, Eugen Pavele\,
Stănică Pandrea, Cătălin Lazăr.
Obiectivele cercetării. Pentru campania arheologică din
anul 2000 de la Grădiştea Coslogeni, obiectivele au fost fixate

vestică.
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Mormântul M. 1 I 2000. A apărut la h = -1,35 m, în
mantaua tumulului. Groapa mormântului nu a putut fi observată.
În imediata apropiere a scheletului a fost depus (ritual ?) un
bovideu de talie medie. Scheletul a aparţinut unui individ adult
(talia: 1,80 - 1,85 m), depus chircit, pe partea stânga şi orientat
NNE - SSV. Gradul de chircire este moderat. Pozi!ia mâinilor
este foarte interesantă. Astfel, mâna stângă a fost pusă în zona
capului, pe obrazul drept, desfăcută spre tâmplă, iar cea
dreaptă cu braţul deasupra genunchiului.
În actualul stadiu al cercetărilor nu suntem în măsură să
concluzionăm pentru o depunere rituală. Botul animalului depus
pe spate, atingea genunchii defunctului. Depunerea unei părţi
importante din patruped lângă schelet, poate semnifica o
ofrandă. Scheletul individului şi al animalului au fost trimise spre
expertizare la Centrul de cercetări interdisciplinare al Muzeului
Naţional de Istorie Bucureşti.
Aşezarea Coslogeni. Săpăturile arheologice din acest an
au avut ca obiectiv cercetarea şi stabilirea limitelor estice şi
sudice ale construcţiei de epoca bronzului aparţinând
purtătorilor culturii Coslogeni. Astfel a fost epuizată cercetarea
ultimelor două platforme din W a, b, c, S. 1 şi Y a, b. În W b a
fost dezvelită o vatră cu dimensiuni apreciabile (2,85 x 1,6 m)
cu mai multe nivele de refacere, care atestă o utilizare

c. Pahare globulare cu buza dreaptă sau evazată;
d. Pahare tronconice cu buza dreaptă sau puţin evazată.
Tehnici de decorare:
a. Incizia sub forma unor şiruri paralele de liniuţe;
b. Imprimarea prin puncte uşor scobite, dispuse în şiruri
care formează triunghiuri sau spirale;
c. Canelura.
În bordeiul b 7, în cursul demontării, a fost descoperit un
fragment de phalus, precum şi o piesă din os, şlefuită la ambele
capete.
Ceramica din nivelul Coslogeni se prezintă fragmentar.
Marea majoritate a formelor identificate fac parte din categoria
grosieră.

Ceramica grosieră
Forme:
a. Vasul borcan cu buza îngroşată;
b. Străchinile cu buza evazată;
c. Castroanele bitronconice.
Tehnici de decorare:
Decorul acestei categorii ceramice este reprezentat de
barbotina organizată în vârci, brâul care înconjoară vasul de jurîmprejur, dispus imediat sub buză, brâuri întrerupte de şiruri de
alveole, proeminenţe sub forma unor butoni conici sau
trapezoidali.

îndelungată.

Ceramică fină

Cercetările

din ultimele 1O campanii au pus în evidenţă o
de mari dimensiuni cu trei nivele de locuire şi o
refacere a platformei din lut armată cu chirpic. Una din laturile
acestei construcţii a fost interceptată doar pe direcţia N - S pe o
distanţă de peste 40 de metri.
Proiectarea viitoare a săpăturii arheologice trebuie să
fixeze ca obiective cercetarea sectorului nordic al cenuşarului
Coslogeni, al tumulului şi al aşezării neolitice aparţinând unei
populaţii sudice formate din comunităţile Hamangia (majoritare)
şi comunităţile Bolintineanu.
Ceramica se prezintă fragmentar făcând dificilă efectuarea
unei analize tipologice. În complexul b 7 poate fi împărţită în
două categorii principale, ţinând cont de calitatea pastei,
tratamentul aplicat suprafeţelor şi decor.
1. Ceramica grosieră are o pastă de calitate inferioară, cea
mai numeroasă, foloseşte ca degresant cioburi pisate, pietricele
şi chiar materii vegetale. Arderea s-a efectuat de la cenuşiu şi
negru, până la roşu - cărămiziu.
Forme:
a. Vase tronconice, cu buza rotunjită şi îngroşată;
b. Pahare tronconice, cu buza puţin evazată;
c. Vasele piriforme, cu gât cilindric, înalt; pereţii sunt
foarte arcuiţi, buza întotdeauna evazată;
d. Castroane bitronconice, cu buza puţin evazată;
e. Vasele cu pereţii globulari, buza evazată sau dreaptă.
Tehnici de decorare :
a. Barbotina este tehnica cel mai des utilizată pe această
categorie ceramică; de cele mai multe ori este organizată
în vârci oblice sau orizontale;
b. O altă tehnică este lustruirea, prin aplicarea unui slip;
de multe ori slipul acoperă suprafeţele vaselor, atât la
interior cât şi la exterior.
2. Ceramica fină foloseşte o pastă dintr-un lut ales cu grijă
şi nisip, ca degresant şi foarte rar cioburile pisate. Arderea se
face de la negru la gri-cenuşiu.
Forme:
a. Strachina cu o gura largă şi cu buza evazată şi subţiată
la capăt;
b. Castronul tronconic şi bitronconic, cu buza dreaptă sau
construcţie

Forme:
a. Castroanele bitronconice de mici dimensiuni;
b. Străchinile cu buza puţin evazată şi altele cu buza
adusă în interior;
c. Ceştile cu o toartă.
Tehnici de decorare:
Decorul acestei categorii ceramice este lustruit, uneori
sub forma unor caneluri, iar incizia dispusă sub buza vaselor
sub forma unor linii circulare sau benzi de triunghiuri dispuse cu
vârful în jos.
Obiectivele campaniei arheologice 2001:
1. Studierea limitelor estice şi nordice a aşezării neolitice;
2. Cercetarea părţii de NE a tumulului;
3. Desfiin!area martorului din b 7;
4. Conservarea secţiunii Z;
5. Cercetarea nivelului de locuire din W A - D şi Y A - B.
Bibliografie
1. M. Neagu, N. Basarab, Consideraţii asupra tracilor timpurii
de la Dunărea de Jos în lumina săpăturilor arheologice de la
Grădiştea Coslogeni, în: Cultură şi Civiliza!ie la Dunărea de
Jos, V -VII, 1990, p. 13- 27.
2. Valeriu Cavruc, Marian Neagu, Date noi privind stratigrafia
Grădiştei Coslogeni, în: Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos,
XIII - XIV, 1995, p. 71 - 81.
3. Marian Neagu, Valentin Parnic, Stănică Pandrea, Grădiştea
Coslogeni, în: Cronica cercetărilor arheologice din România,
campania 1999, Deva, 2000.

evazată;

96

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000

79.

Halrnăşd,

corn.

Halrnăşd,

jud.

un sistem de casete pentru salvarea altor complexe
arheologice.

Sălaj

Punct: Biserică
Cod sit: 141321.01
Colectiv: Horea Pop - responsabil, Sanda
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-

Crişan

(MJIA

Zalău)

80. Halmeu, com. Halmeu, jud. Satu Mare
Punct: Vamă
Cod sit: 137773.01

Scurtă

prezentare a sitului. tipul sitului: aşezare neolitică,
dacică şi medievală, localizată pe un dâmb situat la baza
Munţilor Plopiş, lângă Valea Josanilor.
Obiectivele cercetării: Săpături cu caracter de sondaj,
pentru verificarea intensităţii locuirii, a stratigrafiei şi a
caracterului descoperirilor prin trasarea a 2 secţiuni: S. 1 (25 x
1,5 m), S. 2 (18 x 1,5 m), paralele între ele, orientate aprox. E V, dispuse la 12,5 m una faţă de cealaltă, m. Oal S. 2 în dreptul
m. 8 al S. 1. Suprafaţa săpată: 64,5 m2.
Perioada de desfăsurare: 24 aprilie - 7 mai 2000.
Rezultatele cercetării:
- descoperirile neolitice
- descoperirile dacice
Fără a se putea constata existenţa unui nivel de locuire,
au fost detectate trei complexe încadrabile cronologic în epoca
dacică clasică. Este vorba despre un cuptor (complexul C 1) cu
groapă de deservire (complexul C 2), conturate în S. 1. O altă
groapă (complexul C 5) dacică a fost detectată în S. 2.
Inventarul arheologic descoperit în cele trei complexe este
destul de sărac, constând doar în ceramică fragmentară dacică
lucrată cu mâna şi mai puţin la roată. Complexul C 1, cu
diametrul de 0,8 m şi adâncimea de -0,2 m, s-a conturat în
dreptul m. 17 - 18, fiind caracterizat printr-o proastă stare de
conservare, pereţii cuptorului fiind păstraţi doar în zona în care
ating vatra instalaţiei de foc. Aceasta prezintă urmele unei
intense utilizări, înroşirea solului de sub crustă atingând grosimi
de 0,05 m. Pe vatră a fost descoperit un strat gros de 0,07 m
cenuşă şi câteva fragmente ceramice dacice. Groapa de
deservire, cu diametrul de 0,6 m şi adâncimea de -0, 1 m, nu a
avut inventar, decât cenuşă cu lemn mărunt ars.
Complexul C 5, cu diametrul de 1,3 m şi adâncimea de 0,4 m, a fost detectat în dreptul m. 14 - 15 din S. 2, fiind
caracterizat de prezenţa la conturare (la -0,2 m) a unei depuneri
centrale de pietre, oase de animale şi multă cenuşă, lemn ars şi
arsură. În restul umpluturii gropii au fost descoperite fragmente
ceramice dacice lucrate cu mâna şi la roată, chirpici, cenuşă,
lemn ars. Caracterul complexului este greu de atribuit, fiind
necesară extinderea săpăturii pentru surprinderea ansamblului
în care au fost amenajate cele trei descoperiri dacice.
Descoperirile medievale târzii. Cercetările din aceste
sondaje au surprins două complexe apa~inând acestui orizont
cronologic (sec. XVII - XVIII). Complexul C 3 se pare că a fost o
groapă de scos lutul pentru amenajarea complexului C 4, care
este un bordei probabil poligonal, sondajul căzând
perpendicular pe acesta, surprinzându-l pe 4 metri. Adâncimea
locuinţei este de -1 m, fiind prevăzută cu instalaţie de foc de tip
cuptor, foarte deteriorat în urma unei incendieri violente din
cauze necunoscute. Resturile acoperişului, probabil din paie, au
fost sesizate printr-un strat gros pe alocuri de 0,5 - 0,6 m de
cenuşă. Inventarul complexului constă în ceramică fragmentară
lucrată la roată, obiecte mici şi nedeterminabile din fier şi o lupă
din fier brut.
Obiectivele cercetării viitoare. Se doreşte reluarea
investigaţiilor în sectoare mai puţin deranjate, de lucrări
moderne, ale sitului arheologic. În sectorul vestic sondat în
acest an se pot practica cu succes investigaţii exhaustive printr-

Colectiv: Ciprian Astaloş, Liviu Marta (MJ Satu Mare)
Săpăturile de salvare de la Halmeu au fost efectuate în
noiembrie 2000, în zona liberă dintre frontierele română şi
ucraineană, pe locul unui viitor magazin.
A fost săpată o suprafaţă de 20 x 7 m, în care, sub stratul
vegetal (gros 0,3 m), apare stratul neolitic (cu o grosime de 0,3
m), bulversat doar de un complex de epoca bronzului ce apare
în jumătatea de S a suprafeţei.
Au fost identificate trei complexe: C. 1 este o groapă de
mici dimensiuni, cu puţin material ceramic neolitic; C. 2 - săpat
pa~ial, este un complex de mari dimensiuni, având forma unui
şanţ, care a furnizat o cantitate mare de ceramică specifică
neoliticului mijlociu - grupul cultural Pişcolţ. Din păcate, solul
acid nu a permis conservarea picturii pe vasele ceramice - doar
pe câteva fragmente s-au conservat slabe urme de bitum. De
notat că, în imediata apropiere a aşezării de la Halmeu se află
situl neolitic mijlociu de la Diakovo, în care credem să găsim o
foarte bună analogie. C. 3 este o groapă în care s-au găsit vase
specifice epocii mijlocii a bronzului, cu decor spiralic, incizat sau
striat. În umplutura gropii a fost descoperit şi un inel de buclă
spiralic din bronz.
Materialele se păstrează în colecţia Muzeului Judeţean
Satu Mare.

Abstract
The rescue excavations from Ha/meu were made in
November 2000, on the Romanian - Ukrainian borderline. ln the
excavated surface {20 x 7 m) there were discovered three
complexes, two dating from Middle Neolithic - the Pişco/t
cultural group and the other one dating from Middle Bronze
Age.
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Punct: Capu Dosului
Cod sit: 1115.02
Colectiv: Horia Ciugudean, Adrian Gligor (MNUAI)

în campania arheologică a anului 2000 s-au deschis două
casete arheologice în vederea degajării unei suprafeţe cât mai
întinse din necropolă. Astfel, am trasat iniţial C.1 I 2000, în
continuarea casetei C.1 I 1999, având forma literei U
(cuprinzând o suprafaţă de 36 m2), în vederea dezvelirii
mormintelor ce au apărut în profilul de S şi de E al C. 1 I 1999.
Cea de-a doua casetă, de mai mici dimensiuni (C. 2 I 2000 = 3
x 2 m). a fost poziţionată în extremitatea nordică a secţiunii
magistrale S. 1/ 1998-1999, între m. 9 - 12, tot datorită urmelor
de morminte din campaniile precedente.
în total a fost prelevat un număr de nouă (9) morminte, pe
care le vom descrie în ceea ce urmează, efectuând
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numerotarea lor în continuarea celor din campaniile
precedente. Astfel, în C. 1 I 2000 a fost identificat pentru
început M.1 O, la o adâncime de doar -0,2 m, format doar din
craniul unui individ, inventarul funerar lipsind. M. 11 este
scheletul unui adult, depus în poziţie chircită, pe partea stângă,
cu oasele uşor răvăşite, prost conservate datorită adâncimii
mici la care a fost îngropat (·O, 15 m), orientat cu capul spre SV
şi picioarele spre NE. M.12, este parţial suprapus de M.11, fiind
vorba tot un adult chircit pe partea stângă, cu aceeaşi orientare,
depus la adâncimea de -0,25 m. Pentru amândouă mormintele
inventarul lipseşte. M. 13 este compus din scheletul puternic
chircit al unui adult, foarte bine păstrat, probabil şi datorită
adâncimii mai mari la care a fost înhumat (-0,5 I -0,55 m), fiind
depus pe sterilul arheologic, de culoare galbenă. A fost aşezat
tot pe partea stângă, dar cu capul spre V şi membrele inferioare
spre E. Ca inventar, s-a descoperit o scoică depusă la baza
picioarelor şi o bucată de cremene într-una din mâini. M. 14
este tot scheletul unui adult, aşezat în poziţie chircită pe partea
stângă, orientat cu capul spre SV şi picioarele spre NE, fără
inventar. Interesant este însă faptul că acesta suprapune un
complex semiadâncit, de tip bordei, ce avea o formă ovală, ce
conţinea fragmente ceramice Coţofeni şi material osteologic ce
provenea de la animale de talie mare. M. 15 este constituit un
mormânt ce conţinea doar craniul unui individ, depus la
adâncimea de -0,34 m, fără inventar. M. 16 este scheletul
chircit al unui adult, orientat cu capul spre V şi picioarele spre
E, uşor răvăşit în ceea ce priveşte oasele de mici dimensiuni,
depus pe steril, la adâncimea de -0,55 m, fără inventar. M. 17
este de asemenea un mormânt extrem de slab păstrat, format
doar din craniul şi câteva fragmente din membrele superioare
ale unui individ, depuse la adâncimea de -0,40 m, fără inventar.
Ca şi în cazul lui M. 14, acesta suprapunea un complex de tip
groapă, de formă circulară, cu diametrul de 1,45 m. Aceasta nu
se adâncea foarte mult în steril (· 0,55 m), dar conţinea o
cantitate apreciabilă de fragmente ceramice Coţofeni (două
vase întregibile) şi material osteologic.
În caseta a doua, de dimensiuni mult mai mici, a fost
dezvelit un mormânt (M. 18) al unui adult în poziţie chircită,
aşezat pe partea stângă, la -0,35 m adâncime. Ca inventar, a
fost depusă o cană fragmentară, din care lipseşte partea
superioară. Aceasta se afla în zona bazinului, iar individul avea
una dintre membrele superioare introdusă în ea. În jurul
mormântului au mai fost descoperite câteva fragmente
ceramice ce aparţin, ca şi cana de altfel, fără dubii
manifestărilor timpurii ale epocii bronzului.
Astfel, dacă până acum, pe baza ritului şi ritualului funerar
înclinam să includem aceste morminte în epoca timpurie a
bronzului, în urma acestei campanii de săpături suntem siguri
de această încadrare, inventarul funerar al lui M. 18 fiind foarte
grăitor în acest sens. După cum am bănuit şi până acum,
analogiile cele mai apropiate (atât în ceea ce priveşte ritul şi
ritualul funerar, dar şi inventarul depus ca ofrandă) le găsim în
majoritatea necropolelor tumulare ce aparţin bronzului timpuriu

decât cea excavată, fiind prima de acest tip, la acest palier
cronologic, din spaţiul intracarpatic.

82.

Hârşova,

jud. Constanţa

Punct: Hârşova Teii
Cod sit: 60810.01
Colectiv: Dragomir Popovici (MNIR), Bernard Randoin (Ministerul
Culturii Franţa), Valentina Voinea {MINAC), Florin Vlad (MJ Ialomiţa),
Valentin Parnic (MDJ Călăraşi), Adrian Bălăşescu, Constantin Haită,
Dragoş Moise, Valentin Radu (MNIR • CNCP)

În campania anului 2000 colectivul şantierului şi-a propus
drept scopuri principale continuarea studierii structurilor de
locuire (tehnici constructive, utilizarea spaţiilor interioare,
variaţiile spaţiale, zone cu activităţi specifice) şi a zonelor de
pasaj, deci amplasarea în spaţiu a structurilor construite şi
relaţiile relevante prin prisma traseelor de acces. Rezultate
importante au fost obţinute în cercetarea în continuare a
locuinţei nr. 48 (S. L. 48), în special în sectoarele 9, 10 şi 5.
Un alt scop propus pentru cercetarea din acest an a
constat în verificarea observaţiilor din campaniilor precedente în
privinţa zonelor de deşeuri menajere prin cercetarea unei altui
asemenea complex, codificat C. 720, descoperit în campania
precedentă în sectoarele 3, 4, 8 şi 9. Mai puţin bine conservat,
fiind parţial afectat de unele perturbări posterioare, respectiv C.
98, acesta prezenta unele caracteristici diferite faţă de C. 521,
studiat în campaniile precedente. În acest scop echipa de
cercetare şi-a propus determinarea caracteristicilor sale,
verificarea potenţialului de informaţii şi în acelaşi timp, pe lângă
aspectele paleoeconomice şi acelea privitoare la sezonalitate.
În continuarea scopului propus încă din campaniile
precedente şi realizat doar parţial, s-a încercat şi realizat în mai
mare măsură, punerea în racord stratigrafic şi deci cronologic a
întregii suprafeţei săpate.
Un accent important a fost pus în continuare pe aspectul
referitor la formarea profesională a studenţilor participanţi la
săpături.

Studiu sedimentologic
Constantin

Haită

(MNIR - CNCP)

Studiul sedimentologic elaborat pe teii-ul neo-eneolitic de
la Hârşova în campania anului 2000 a avut ca principal obiectiv
observarea unitătilor sedimentare identificate în cadrul
structurilor arheologice cercetate în suprafaţă şi prelevarea de
eşantioane micromorfologice.
O importanţă deosebită a fost acordată unei zone de
deşeuri menajere, alcătuită dintr-o succesiune de lentile de
cenuşă şi cărbune, niveluri siltice cu frecvente oase de peşti şi
de mamifere, cochilii de bivalve sau cărbune fin. De asemenea,
succesiunea include frecvente niveluri siltice cenuşiu sau brun
gălbui, relativ omogene, fără constituenţi antropici, ce pot să
reprezinte fie resturi de material sedimentar utilizat pentru
realizarea diferitelor construcţii, fie amenajări exterioare.
În cadrul acestei zone, a fost realizată o eşantionare
micromorfologică sistematică, fiind prelevate două succesiuni
stratigrafice continue, în cele două extremităţi ale sectorului 8,
precum şi pe profilele nordic şi estic al sectorului 9, în scopul
înregistrării variaţiilor laterale de facies.

transilvănean.

În ceea ce priveşte stratigrafia şi modul de organizare al
sitului, am surprins de această dată două componente distincte.
Prima, cea mai veche, este reprezentată de locuirea Coţofeni
târzie a acestui platou, din care am surprins două complexe (o
locuinţă semiadâncită şi o groapă), iar cea de-a doua este
constituită de necropola de inhumaţie, aparţinând epocii
bronzului, ce suprapune aşezarea Coţofeni mai sus menţionată.
Relativ la necropolă, putem afirma de această dată că
este de tip plan şi se întinde probabil pe o suprafaţă mai mare
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Obiectivele studiului micromorfologic ce va fi realizat sunt
de a identifica, prin natura constituenţilor antropici şi condiţiile
de acumulare, activităţile umane care au produs această zonă
de deşeuri şi de a reconstitui condiţiile naturale ce corespund
acestei acumulări, precum şi transformările ulterioare suferite
de constituenţii organici şi minerali.

Au fost identificate cele 5 specii domestice caracteristice
epocii: vită (Bos taurus) - NR =286, oaie (Ovis aries) - NR =
125, capră (Capra hircus) - NR = 11, porc (Sus domesticus) NR = 356, câine (Canis familiaris) - NR = 86, precum şi 14
specii sălbatice: cal (Equus cf. cabal/us) - NR = 9, bour (Bos
primigenius) - NR = 15, cerb (Cervus elaphus) - NR = 28,
căprior (Capreolus capreolus) - NR = 43, mistreţ (Sus scrofa
attila) - NR =249, lup (Canis lupus) - NR =5, vulpe (Vulpes
vulpes) - NR = 3, râs (Lynx lynx) - NR = 2, pisica sălbatică
(Felis silvestris)- NR = 8, bursuc (Me/es me/es) - NR = 52, vidra
(Lutra lutra) - NR =14, jder (Martes cf. martes)- NR =6, castor
(Castor fibe" - NR =8, iepure (Lepus europaeus)- NR =6
Privitor la raportul mamifere domestice I mamifere
sălbatice, în funcţie de numărul de resturi, se observă că acesta
înclină mult în favoarea primelor (72,35% NR domestice,
27,65% NR sălbatice).
În cadrul animalelor domestice se observă predominanţa
ovicaprinelor (24,44% NR total ovicaprine). urmate de suine
(19,59% NR) şi de bovine (15,74% NR). S-a pus în evidenţă şi
consumul alimentar al câinelui.
În cadrul animalelor sălbatice procentul cel mai însemnat
îl deţine mistreţul (13,70% NR). Se remarcă descoperirea în st.
13, US 6559 a numeroase resturi osoase de bursuc, ce au
provenit de la doi indivizi. Acestea prezintă, pe lângă incizii
rezultate în cursul jupuirii şi incizii de dezarticulare şi
descărnare, precum şi impresiuni dentare umane, ceea ce
dovedeşte că şi carnea acestor animale a fost valorificată
pentru consumul alimentar.

Raport arheozoologic preliminar (nevertebrate, pesti. reptile.
păsări)

Valentin Radu (MNIR - CNCP)

Principalul obiectiv din această campanie a fost studierea
uneia din numeroasele zone de deşeuri menajere pentru
aflarea perioadei de acumulare şi funcţionare. Pentru acest
lucru a fost ales complexul C. 720, o zonă de deşeuri menajere
ce prezenta destule resturi menajere de origine animală (melci,
valve de scoici, oase de peşti şi mamifere), baza materială
necesară studiilor în acest sens. Menţionăm că metodologia de
cercetare a fost deja experimentată în 1997 pe zona de deşeuri
c. 521.
S-au înregistrat şi prelevat 59 de unităţi stratigrafice ce au
însumat un volum de 3003,5 litri de sediment. Aceste cifre
reprezintă doar un sfert din complexul 720. Sedimentul a fost
sita! prin site de 4 şi 1 mm, iar materialul arheozoologic
recuperat în urma trierii. S-au identificat următoarele grupe de
animale.
Mol/usca. Rezultatele preliminare în cazul moluştelor dau
un număr de 1688 de resturi cu o greutate de 7306 g ce au
aparţinut bivalvelor: Unio tumidus, Unio pictorum, Unio crassus,
Anodonta cygnaea, Dreissena polymorpha, Sphaerium rivicola,
melcilor: Viviparus acerosus, Theodoxus danubialis şi
scafopodului Dentalium sp.
Crustacea. Au fost identificate 1Ogastrolite ale racului de
râu Astacus fluviatilis.
Pisces. Studiul resturilor osoase de peşte a reuşit să
evidenţieze un total de 58.715 g ce au aparţinut speciilor:
morun (Huso huso), cegă (Acipenser ruthenus), păstrugă
(Acipenser stellatus), scrumbie (Alosa pontica), ştiucă (Esox
lucius), avat (Aspius aspius) babuşcă (Rutilus rutilus), lin (Tinca
tinca), roşioară (Scardinius erythrophthalmus), batcă (Blicca
bjoerkna), somn (Silurus glanis), caras (Carassius carassius),
crap (Cyprinus carpio), biban (Perca f/uviatilis), ghiborţ (Acerina
cernua) şalău (Stizostedion lucioperca), plătică (Abramis
brama), sabiţă (Pelecus cultratus). Pentru moment studiul
resturilor osoase de peşte a ajuns doar la acest stadiu,
următorul pas fiind studiul de sezonalitate.
Amphibia. Doar 3 resturi de broaşte au fost determinate
aparţinând genului Rana sp. Chelonia. 38 de resturi de
carapace şi plastron, ca şi resturi ale scheletului apendicular
aparţinând broaştei ţestoase de apa Emys orbicularis au fost
identificate.
Aves. Din lipsă de material comparativ cele 81 oase de
păsări identificate nu au putut fi determinate, urmând ca ele să
fie studiate de un specialist.

83.

jud. Constanţa [Carsium)

Colectiv: Gabriel Gheorghe Custurea - responsabil, Gabriel Talma\chi,
Constantin Nicolae (MINAC); Costel Chiriac (IA laşi)
Cercetările

arheologice de la cetatea Carsium de la
au fost organizate de Muzeul de Istorie Naţională şi
Arheologie Constanţa şi Universitatea „Ovidius" din Constanţa
în colaborare cu Institutul de Arheologie laşi, fondurile fiind
asigurate de MINAC şi Universitatea „Ovidius" Constanţa.
Cercetarea obiectivului a urmărit continuarea secţiunilor
deschise în anii anteriori: S. 1A, pe sectorul „bazilică" şi S. 2 pe
tronsonul vestic, spre turnul de V.
În sectorul S. 1A s-a demontat stratul medieval târziu care
aparţinea ultimei etape de funcţionare a cetăţii. Au fost
îndepărtate nivelele de demolare din piatră cu pământ ce provin
de la construcţiile care funcţionau în această parte a cetăţii. Au
fost descoperite materiale ceramice tipice şi o interesantă piesă
din metal, destinată legării cailor la iesle.
În sectorul S. 2 cercetările s-au desfăşurat în trei puncte
distincte:
a) nivelarea din faţa incintelor, spre interiorul cetăţii. În
spatele incintei mijlocii, pe stâncă, s-a descoperit un rest de zid,
cu înălţimea de 0,2 - 0,6 m şi lăţimea maximă de 1,4 m. Zidul
are emplecton din piatră de talie mică cu asize neregulate din
cărămidă, legat cu mortar din var, nisip şi cărămidă pisată.
Ultimul nivel de deasupra stâncii este o amenajare din pământ
cu resturi de ţigle sfărâmate, sărac în materiale arheologice.
Acesta se evidenţiază pe o grosime uniformă de circa 1O cm.
Deasupra acestui nivel s-a putut distinge o lentilă de arsură de
Hârşova

Studiul arheozoologic al materialului faunistic de mamifere
Dragoş

Hârşova,

Cod sit: 60810.02

Moise (MNIR - CNCP)

Resturile osteologice de mamifere exhumate în cursul
campaniei 2000 provenite din suprafaţa B, nivelurile Gumelniţa
A2, sunt în număr de 2981. Din acestea, 1817 au putut fi
determinate specific sau generic.
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pe suprafaţa căreia au fost recoltate câteva monede de secol IV
p. Chr. Situaţia s-a mai întâlnit şi în alte sectoare.
b) zona dintre incinta de mijloc şi turnul de V. În campania
anului trecut aici s-a lăsat o mare cantitate de pietre de la
demolarea zidului, care au fost scoase împreună cu mortarul
aferent. Dintre dărâmături s-a recoltat un fragment de ţiglă cu
un cartuş patrulater (7,5 x 7,5 cm) în interiorul căruia se află o
inscripţie cu semnul crucii la început. S-au făcut observaţii pe
zidurile descoperite până acum. Au fost recuperate şi măsurate
elemente specifice de arhitectură militară, între care o piatră de
crenel păstrată în întregime.
c) la circa 1O metri spre N de sectorul precedent s-a
deschis o casetă de 4 x 6 m. Aici se vedeau la suprafaţă două
blocuri din piatră de calcar fasonate. Sub acestea s-au
descoperit asize din calcar, similare cu cele din incinta de
mijloc, observate în alineatul de mai sus. La adâncimea de -1,4
m, după îndepărtarea pământului şi a pietrelor din dărâmături,
alături de materiale de epocă medievală au apărut şi materiale
de epocă romană. În profil se poate urmări faza de construcţie
târzie a incintei. La -1,8 m apar resturi bolovănoase de zid, cu
resturi de mortar, ce provin dintr-o fază anterioară. Între
resturile ceramice mai apar fragmente de vase medievale
timpurii.
Cercetările efectuate la Carsium au permis să se pună în
lumină materiale arheologice care să aducă noi dovezi cu
privire la viaţa materială şi spirituală pe acest segment al limesului dunărean în epoca romano-bizantină.

Cercetările din anul 2001 îşi propun cercetarea
exteriorului bisericii în condiţiile în care procesul de restaurare
al bisericii va debuta în acest an.

85. Hunedoara, jud. Hunedoara
Punct: Grădina Castelului
Cod sit: 86829.02
Colectiv: Sabin Adrian Luca - responsabil, Silviu Purece (ULB Sibiu);
Cristian Roman, Nicolae Cerişer (MCC Hunedoara); Diaconescu
Dragoş, Cosmin Suciu (Colegiul Naţional Pedagogic 'Andrei Şaguna'
Sibiu)
Şantierul arheologic Hunedoara - „Grădina Castelului" s-a
putut organiza datorită colaborării dintre Universitatea "Lucian
Blaga" din Sibiu, Catedra de Istorie antică şi medievală,
primăria municipiului Hunedoara şi Muzeul Castelul Curtea
Corvineştilor din Hunedoara.
Situl arheologic de aici cuprinde, după câte se ştie până
în prezent, locuiri din paleolitic, neolitic, eneolitic, epoca
bronzului, Hallstatt, perioada clasică dacică şi epoca medievală.
Săpăturile anului 2000 au avut drept scop epuizarea
suprafeţei Supr. III I 1999 - 2000 şi a secţiunii S. 3 I 1999 2000. Suprafaţa Supr. III a avut 20 x 4 m şi a avut drept scop
studierea unei zone aflate în apropierea şanţului sec al
castelului. Aici constatasem în anii trecuti existenta unei
aglomerări masive de piatră spartă, aflată pe toată întinderea
suprafeţei. Am concluziona!, la momentul anului 1999, că
această aglomerare reprezintă resturile pietrelor folosite la
refacerea castelului în diferite momente, deoarece am putut
observa patru momente stratigrafice de depunere a resturilor de

84. Horodniceni, corn. Horodniceni, jud. Suceava
Punct: Biserica „Pogorârea Sfântului Duh"
Cod sit: 149058. O1

rocă.

Colectiv: Paraschiva Victoria Batariuc, Monica Gogu (MNB Suceava)

În acest an am epuizat stratul de cultură. Pe fundul
am constatat existenţa unui şanţ săpat în ic, paralel cu
actualul şanţ sec al castelului. Şanţul descoperit cu acest prilej
avea deschiderea la gură de maximum 3 m şi aproape 3 m
adâncime de la nivelul de săpare. Umplerea sa cu piatră spartă
pare a fi fost intenţionată. Şi acest şanţ pare a aparţine epocii
medievale deoarece taie complexe preistorice de epoca
bronzului şi hallstattiene, în umplutura sa apărând, până la fund
fragmente ceramice medievale. Interesant - şi poate că
revelator pentru datarea elementului de fortificaţie - este faptul
că, în partea inferioară a icului s-au descoperit fragmente
ceramice ce pot aparţine secolelor VIII - X. Cercetările vor
continua.
Secţiunea S. 3 a fost trasată şi cercetată la limita de SV a
"Grădinii Castelului". Ea a avut dimensiunea finală de 26 x 2 m.
Din nou s-a descoperit un element de fortificaţie, şi anume un
val de pământ ce are la ora actuală 2,30 m înălţime şi este
perpendicular pe şanţul descris anterior, ca şi pe şanţul sec al
castelului. La baza valului s-a descoperit o ceaşcă întreagă de
epocă hallstattiană, probabil o ofrandă de construcţie depusă
pentru consacrarea acestuia. Valul era întărit în partea
exterioară cu un început de zid realizat din bolovani masivi din
piatră de carieră puşi pe maximum două rânduri în înălţime. Sau putut distinge mai multe faze de ridicare a valului. Acestea
nu par a fi distanţate în timp. Ele se pot distinge, cel mai
probabil, datorită compoziţiei diferite a materialului de
construcţie folosit. Cercetările vor continua.
Materialele arheologice descoperite (ceramica) au fost
prelucrate statistic, restaurate, sortate şi marcate. O parte a
colecţiei descoperite în anii anteriori a fost inventariată. De

secţiunii

Cercetarea arheologică de la Biserica "Pogorârea
Sfântului Duh", ctitorită de marele vistiernic Mateiaş în anul
1539 a avut un caracter de salvare. În anul 1998, în interiorul
bisericii s-a constatat un atac masiv al ciupercii Merulius
Lacrymans, situaţie care a impus o intervenţie rapidă de
îndepărtare a pământului contaminat din interior.
Lucrările au debutat în pronaosul bisericii, prin trasarea
unei secţiuni S. I perpendicular pe uşa altarului, secţiune care a
fost mai extinsă în naos şi pridvor.
S-a constatat că biserica ctitorită în secolul XVI de către
boierul lui Petru Rareş este prima construcţie ridicată în zonă,
pe un teren ce nu conţine şi alte vestigii arheologice. Iniţial,
biserica a avut ziduri despărţitoare între naos şi pronaos,
pronaos şi pridvor, care au fost demantelate. În pronaos au fost
descoperite şapte morminte, dintre care unul (M. 3), de
reînhumare, în sicrie de lemn, cele mai multe fără inventar.
Excepţie o fac mormintele M. 3, de reînhumare, cu o monedă
de 10 para, emisă în anul 1764 / 1765 de sultanul Mustafa 111 şi
o rochie de mătase, M. 4, cu resturile unui veşmânt de stofă cu
găitane de fir, M. 7 cu o monedă de 15 para de la sultanul
Ahmed III (1703 - 1730).
Cu ocazia îndepărtării pământului contaminat de pe
întreaga suprafaţă a bisericii până la adâncimea -1 m s-a făcut
observaţia că zidurile despărţitoare dintre naos şi pronaos şi
pronaos şi pridvor, păstrate în fundaţie, prezintă câte o fractură
plasată aproximativ la mijloc, fractură care apare şi în zidurile
absidelor laterale ale naosului
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lucrate la roată rapidă, culorile dominante fiind cărămiziul şi
interiorul fiind acoperit de un smalţ de culoare verzuie.
Formele sunt cele de vas borcan, uneori cu o toartă, singurul
element de decor constând din benzi oblice de culoare brun
deschisă, pe un fragment ceramic fin, bine ars de culoare albgălbuie. O apariţie interesantă o reprezintă un fragment de
pahar din sticlă, având ca decor romburi organizate în motivul
tablei de şah.
Camera tezaurului. Este plasată în aripa de N, deasupra
actualului birou al muzeografilor şi supraveghetorilor muzeului,
fiind probabil o anexă a Camerei de aur. După demontarea
sobei de încălzit şi a pardoselii de cărămidă (secolul XIX ?), în
mijlocul încăperii s-a practicat o secţiune cu dimensiunile de 4,9
x 1 m, cu scopul identificării diferitelor momente de amenajare
ale încăperii.
Stratigrafia este simplă, putând fi citită pe profilul vestic al
secţiunii S. 1 I 2000:
1. nivel compact de mortar, cu grosimi de până la 5 cm,
legat după toate probabilităţile de amenajarea pardoselii
de cărămidă menţionată mai sus;
2. nivel de lutuială (pământ bine frământat amestecat cu
resturi de graminee), de culoare gălbuie, nivelat
superficial, având grosimi între 6 - 8 cm;
3. nivel compact, format din sfărâmături de piatră şi
mortar, cu grosimi între 6 - 1Ocm;
4. nivel de lutuială (pământ bine frământat amestecat cu
resturi de graminee), de culoare gălbuie, nivelat
superficial, având grosimi între 6 -1 Ocm;
5. nivel relativ compact format din fragmente de piatră,
resturi de cărămidă şi mortar, nivel care umple spaţiile
formate prin construirea tavanului boltit al încăperii de la
etajul inferior.
De remarcat faptul că în capetele de N şi S ale secţiunii
S. 1 I 2000, există îngroşări ale zidului cu până la 16 cm, având
aspectul unor console. La partea superioară a acestor „console"
a fost amenajat un nivel de bolovani de dimensiuni mari,
probabil pentru o mai bună stabilitate a nivelului de umplutură
(notat de noi cu 5).
Materialul arheologic apărut pe ultimul nivel de lutuială (în
ordine cronologică) constă exclusiv din ceramică, lucrată la
roată rapidă, foarte bine arsă, culoarea predominantă fiind
cărămiziul. Apare un fragment ceramic decorat cu benzi pictate
cu alb, ce includ un meandru, parţial acoperite de un smalţ
verzui.
Planşa 25

asemenea, materialele arheologice au fost fotografiate şi
desenate. S-au realizat şi primele planşe în vederea publicării.
Arhiva de desene şi profiluri se află la MCCC Hunedoara.
Cercetările la Hunedoara - "Grădina Castelului" continuă
neîntrerupt din anul 1996. Pe şantier au efectuat practica de
specialitate studenţi ai Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu şi
elevi ai Şcolii Normale din Sibiu.
Materialele arheologice sunt depozitate la MCC
Hunedoara.
Cea mai recentă referinţă bibliografică cu trimitere
specială la acest sit este: S. A. Luca, Contribuţii la istoria veche
a Hunedoarei. Săpăturile arheologice sistematice din Grădina
Castelului - campaniile anilor 1996 - 1998, Bibliotheca
Archaeologica et Historica Corvinensis, I, Hunedoara, 1999.

cenuşiul,

86. Hunedoara, jud. Hunedoara
Punct: Castelul Corvineştilor
Cod sit: 86829.03
Colectiv: Cristian Roman (MCCC Hunedoara)

Derularea lucrărilor de restaurare, consolidare şi punere
în valoare a complexului arhitectonic medieval de la Castelul
Hunedoara a impus continuarea cercetărilor arheologice cu
caracter de salvare pentru sectoarele unde, conform proiectului
de restaurare, erau necesare intervenţii la nivelul pivniţelor
Loggiei Matei şi a turnului bastionar din acelaşi sector.
Pentru anul 2000, săpăturile de salvare s-au concentrat
pe cunoaşterea stratigrafiei camerei de odoare (aflată în
vecinătatea sacristiei) şi a nivelelor de depuneri de la nivelul doi
al turnului bastionar de pe latura de vest a monumentului.
Camera de odoare. Intervenţia de natură arheologică a
fost posibilă datorită montării aici, conform proiectului, a unui
grup sanitar, ocazie cu care pe latura vestică a încăperii s-a
practicat un decupaj al zidului, amenajat mai apoi ca şi intrare
în respectiva cameră.
Prima observaţie este aceea după care stânca nativă
acoperea, înainte de intervenţia arheologică, peste 60% din
suprafaţa camerei, astfel încât am fost nevoiţi să amplasăm o
casetă de informare stratigrafică, cu dimensiunile de 1 x 1 m, în
colţul de NE, extinsă apoi până la 2 x 1 m. Pe latura de N a
casetei, la adâncimea de -0,03 m, s-a depistat fundaţia zidului,
format din două rânduri de piatră de mici dimensiuni legată cu
mortar şi amplasat direct pe stânca nativă, care nu prezintă
urme de amenajare. La partea superioară, acest zid de fundaţie
este completat de un rând de cărămidă (L = 30 cm, I= 15 cm),
bine lucrată şi într-o stare satisfăcătoare de conservare. Ca
tehnică de lucru, acest zid este identic cu cel surprins pe latura
de N a camerei paznicului din aceeaşi aripă Matei. La
adâncimea de -0,2 m de la nivelul actual de călcare s-a profilat
o aglomerare de lespezi de gresie şi dolomită calcaroasă,
acoperită parţial de o lentilă de mortar curat cu adaos de var ce
căpăcuia această amenajare, ce cădea spre latura estică a
încăperii până la adâncimea de -0,33 m. Funcţia probabilă a
acestei amenajări este cea de îndreptare a nivelului de călcare,
care altfel ar fi fost sinuos datorită configuraţiei reliefului
stâncos, care coboară înspre partea de nord. Sub această
amenajare se află stânca nativă.
Materialul arheologic rezultat este extrem de sărac şi
constă din fragmente ceramice şi resturi ale unui pahar de
sticlă. În cazul ceramicii, predomină speciile fină şi semifină,
având lutul bine ales degresat cu nisip fin, fiind bine arse,

87.

laşi,

jud.

laşi

Punct: Casa Balş
Cod sit: 95079.10
Colectiv: Stela Cheptea (IA

laşi)

Casa Balş - Sturdza cunoscută şi sub numele de Poşta
Veche sau Poşta Mare este situată în laşi, str. Cuza Vodă nr. 3.
Imobilul este datat, în literatura de specialitate, la mijlocul
secolului al XIX-iea. Cu prilejul unor ample lucrări de
consolidare/restaurare s-au descoperit în interior ziduri masive,
astfel că au fost necesare săpături arheologice de salvare. În
urma cercetărilor s-au identificat fundaţiile şi porţiuni din
elevaţia unui palat datând de la sfârşitul secolului al XVII-iea,
aparţinând familiei boiereşti Balş. Aceştia stăpâneau un întins
perimetru în marginea de NE a vetrei vechi a oraşului, unde o
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altă ramură a familiei îşi ai construise un palat. În imediata

apropiere a acestora a fost
ctitoria şi necropola familiei.

ridicată

parcursul lunilor august şi septembrie să fie efectuate săpături
deosebit de interesante până pe data de sâmbătă 30
septembrie 2000, când întreaga suprafaţă dezvelită a fost
acoperită şi pregătită pentru conservare.
Înlăturarea pământului modern, cu o grosime ce variază
între O, 1 - O, 25 m a dus la identificarea zidurilor ce compun
partea de V a clădirii 11, în primul rând zidul de incintă, cu o
grosime de 0,8 m şi cele cinci ziduri ce compartimentează
încăperile construcţiei. Cu o singură excepţie, zidurile sunt
construite din piatră de râu legată cu mortar, zidul aflat în
dreptul m. 13 are o lăţime de numai 0,6 m şi este construit din
piatră de râu legată cu lut.
Din punct de vedere stratigrafic întreaga clădire cunoaşte
patru nivele de construcţie şi refacere.
Nivelul I aflat la o adâncime de -2 I -2, 1 m se compune
dintr-o peliculă foarte fină de lut peste care constatăm prezenţa
arsurii şi a cenuşii. Acest nivel acoperă un strat destul de
consistent de pietriş cu puţine urme de arsură şi fragmente de
chirpic. Materialul arheologic pe acest nivel este destul de puţin,
în general fragmente ceramice şi bucăţi de chirpic.
Peste primul nivel constatăm prezenţa unui strat compact
de nivelare, ce conţine pământ brun şi nisip, alături de
fragmente provenite de la ţigle.
Nivelul li acoperă stratul de pământ brun printr-o peliculă
de lut de cca. 0,05IO,1 m , peste care până la m. 1Oconstatăm
prezenţa unui strat de cca. 0,3 - 0,4 m de dărâmătură ce
conţine foarte mult chirpic, legule sparte şi multă arsură. De la
m. 1O şi până la zidul din dreptul m. 17, constatăm existenţa
podelei construcţiilor din acest nivel. Această podea a suferit o
distrugere violentă în urma unui puternic incendiu. Peste
această podea am surprins pereţii din chirpic căzuţi alături de
numeroase tigle şi bârne arse.
În mare parte materialul arheologic descoperit
(majoritatea vaselor sunt întregibile) în această campanie
arheologică provine de pe acest nivel.
Peste acest nivel constatăm, la cca. -1 I -1, 1 m adâncime,
o peliculă foarte fină de lut gălbui cu urme de arsură ce
reprezintă stratul de nivelare, ce face trecerea la cel de-al
treilea nivel.
Nivelul al III-iea se află între -0,5 I -1 m adâncime şi se
compune din mai multe straturi succesive de lut brun gălbui ce
conţine foarte multe urme de mortar, cărămidă, ţigle şi piatră de
râu. Acest nivel reprezintă momentul în care clădirea noastră a
fost ridicată în piatră şi straturile succesive de lutuială nu sunt
altceva decât podelele ce compun interiorul construcţiei.
Ultimul nivel se compune până în dreptul m. 9 dintr-o
peliculă foarte fină de lut cu piatră, care este acoperită la rândul
ei de un strat de cca. 0,2 m de lut gălbui. Între m. 1O şi 17
constatăm prezenţa unui strat destul de consistent de pietriş şi
piatră folosită ca pavaj, este curtea interioară a clădirii pavată
cu piatră de râu.
Curtea este acoperită tot de un strat de lut gălbui ce are
în componenţă foarte multe legule şi cărămizi.
Scurtă descriere a descoperirilor. Campania arheologică
desfăşurată în anul 2000 la Tibiscum a fost deosebit de
fructuoasă din punct de vedere al descoperirilor arheologice. În
primul rând vom menţiona obiectele din fier şi bronz,
materializate prin numeroase monede, obiecte din fier şi o
foarte frumoasă fibulă din bronz. Un loc aparte îl reprezintă
obiectele din sticlă şi ceramică. Majoritatea vaselor descoperite
sunt întregibile având forme cunoscute în mare parte dar şi
unele oale cu o destinaţie specială.
Cele mai deosebite descoperiri sunt vasele cunoscute
sub denumirea de terra sigillata, în această campanie au fost

Biserica "Sf. Dumitru",

Abstract
The House Balş - Sturza, a/so known as The O/d Post or
The Great Post is p/aced on the Cuza Vodă street, no. 3. ln the
specia/ized literature, the building is dated at the middle of the
fgth century. Ouring ample works of consolidation, massive
walls were founded inside the building, so rescue
archaeological researches were necessary. After the
researches, there were identified foundations and parts from
the palace's elevation. The pa/ace was dated at the end of the
t 8'h century, be/onging to the boyar's family Balş. They were
the landowners of a very /arge perimeter on the noth-eastern
side of the medieval town, where another family's branch had
built another pa/ace. Nearby the palaces, the Church "Sf.
Dumitru" (Saint Dimitry) had been constructed and it was
considered the family's foundation and necropolis.

88. laz, corn. Obreja, jud.

Caraş

Severin [Tibiscum]

Punct: Troian
Cod sit: 53407.01
Colectiv: Adrian Arde\ - responsabil (MJERG Caransebeş); Lucia
Carmen Ardeţ - responsabil sector (Liceul Teoretic "Traian Dada"
Caransebeş), elevii cercului de arheologie ,Constantin Daicoviciu' de
la Liceul ,Traian Dada" din Caransebeş
Punctul ''Troian" face parte din teritoriul satului laz, corn.
Obreja, jud. Caraş Severin, fiind situat la cca. 300 m E de
Rezervaţia arheologică Tibiscum, care este extinsă pe o
suprafaţă de 17 ha, unde sunt protejate vestigiile arheologice
ale castrului roman auxiliar şi al vicusului militar. Acest punct
arheologic se află situat pe partea stângă a râului Timiş, pe o
suprafaţă de 30 ha, unde se află situat oraşul roman, necropola
şi zona templelor.
Această zonă a început să fie cercetată sistematic încă
din anul 1976, când în urma unor sondaje au fost descoperite
urmele unor construcţii din piatră (Bona/Petrovszky/Petrovszhy,
1982, p. 321 - 323). Pe lângă aceste cercetări au mai fost
descoperite şi urmele unor morminte romane (Petrovszky,
1979, p. 201 - 214).
Tot în această zonă au mai fost întreprinse unele
cercetări la templul închinat lui Apollo, când a fost secţionat şi
drumul roman care traversa oraşul (Piso/Rogozea, 1985, p. 211
- 218). Cercetări de ansamblu asupra unui obiectiv arheologic
sunt iniţiate în anii 1988 - 1989, când sunt dezvelite urmele
unei c.~mstrucţii romane (Benea, 1995, p. 149 - 172).
lncepând cu anul 1990 au fost descoperite primele
elemente arhitectonice din ansamblul clădirii 11, urmând ca în
toată această perioadă clădirea să fie dezvelită total (Arde\,
1993, p. 83 - 89; Arde\, 1994, p. 61 - 66).
Obiectivele cercetării. Campania arheologică din anul
2000 şi-a propus ca principal obiectiv finalizarea săpăturilor la
această clădire, prin dezvelirea unei suprafeţe de 18 m lungime
pe 8 m, respectiv 2 m lăţime. Această suprafaţă se afla la S de
secţiunea magistrală S. I I 1990.
Rezultatele cercetărilor. Primele lucrări de curăţare a
terenului şi defrişare au fost făcute în luna iulie, urmând ca pe
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punctul "Şuşara-Rovină" a fost semnalată mai demult existenţa
unor morminte tumulare de incineraţie, fiind recuperat
inventarul metalic a două astfel de morminte distruse de
lucrările de îmbunătăţiri funciare. În mod eronat însă, materialul
a fost publicat ca provenind de la laz - „Dâmb", zonă aflată
totuşi la cca. 1 km NV de zona cu tumuli. Facem cuvenita
precizare pentru a nu se mai face confuzia în ce priveşte
toponimul corect.
În anul 2000 între 8 august - 28 septembrie au fost
depistaţi 11 tumuli încă vizibili în teren (sunt aplatizaţi puternic
datorită lucrărilor din zonă) ce se întind de-a lungul terasei a lila a râului Timiş pe o distanţă de cca. 200 m. Dintre aceştia a
fost cercetat unul dintre tumuli amplasat lângă drumul roman
Dierna - Tibiscum şi „atins" puţin de un drum de ţară.
Iniţial, turnului notat de noi T. 3 I 2000 avea un diametru
de cca. 9 m, păstrându-se în prezent cu un diametru de 8,5 m
şi înălţimea maximă de 0,2 m. Turnului a fost excavat, după
împă~irea lui în patru cadrane, având axele pe direcţia N - S şi
E - V, cu lungimea de 8 m fiecare.
Stratigrafia este deosebit de interesantă. Stratul vegetal
are în medie o grosime de 0,2 m. Sub acesta se află un strat
gălbui-lutos de aproximativ 0,25 m grosime, în care au fost
descoperite doar trei fragmente ceramice mici. Încă în acest
strat, în zona centrală, îşi fac apariţia pietre rulate de râu
aranjate atent, constituind vârful mantalei tumulului.
Începând de la -0,40 I - 0,45 m pământul este de culoare
mai închisă, conţinând multă cenuşă fină albicioasă, mici bucăţi
de lemn carbonizat şi multe fragmente ceramice mici. În partea
superioară a acestui strat sunt dispuse pietrele mantalei care
sunt aranjate foarte atent una lângă alta, chiar pe două rânduri
la marginea tumulului. La adâncimea de -0,4 m în cadranul al 11lea au apărut două aşchii din calcedonie (silex), unul cu urme
clare de trecere prin foc.
Acest nivel cu cenuşă, cărbune şi fragmente ceramice
ajunge până la adâncimea de -1,2 m de unde urmează sterilul
lutos cu pigmentaţii de oxid manganos. O situaţie interesantă a
fost observată în cadranul I, unde a fost executată o groapă cu
margini albiate, lungă de -1,2 m, lată de 0,75 m, şi adâncă de O, 1 m în steril şi care a fost umplută cu mult lemn ars, cenuşă şi
puţine fragmente ceramice. Deasupra gropii umplute au fost
aşezate trei pietre de râu. Credem că acesta este mormântul
propriu-zis umplut cu cenuşă şi lemn ars, chiar dacă nu am
sesizat nici un fragment de os uman sau piese metalice din
inventar. Un singur fragment de os ars, cu dimensiunea de 0,8
cm a fost descoperit în cadranul li la adâncimea de -0,45 m.
Ceramica puternic fragmentată şi în parte trecută prin foc
a fost răspândită peste tot şi după părerea noastră provine de
la 7 - 8 vase distincte. Predomină ceramica prost arsă, cu
pietricele şi nisip folosite ca degresant. Culoarea este brună şi
diferite nuanţe de roşu, de la roşu viu la portocaliu. Dintre forme
distingem străchini cu buza invazată şi caneluri oblice pe umăr,
vasul sac şi vasul urnă cu ornamente cu incizii în formă de „S"
culcat.
În lipsa inventarului metalic care se pare că a lipsit în
cazul mormântului cercetat de noi, ceramica - aşa fragmentată
cum este - permite atribuirea mormântului culturii Basarabi,
faza clasică (11).
Cercetările viitoare vor aduce noi mărturii în ce priveşte
ritul şi ritualul funerar în epoca fierului din Banat.

suprafaţă

trei vase întregibile dintre care unul cu
Materialul arheologic descoperit se afla
depozitat în cadrul Muzeului Judeţean de Etnografie şi al
Regimentului de Graniţă din Caransebeş.
Cronologic cercetările noastre vin să confirme ipotezele
mai vechi privind evoluţia acestei construcţii. Din acest punct de
vedere menţionăm faptul că primul nivel este contemporan cu
momentul războaielor daco-romane, cel de-al doilea nivel poate
fi datat la mijlocul secolului al II-iea, urmând ca cel de al III-iea
nivel să fie contemporan cu ridicarea în piatră a construcţiei
noastre. Ultimul nivel se datează la mijlocul secolului al III-iea
când se produc şi ultimele refaceri în cadrul acestei construcţii.
Obiectivele cercetărilor viitoare. În cadrul programului de
cercetare arheologică sistematică de la Tibiscum, pentru
următoarea perioadă de timp, ne-am propus dezvelirea celei
de-a treia clădiri printr-o casetă cu dimensiunile de 10 x 10 m.
Această clădire se află situată la E de cea cercetată de
colectivul nostru până în prezent.
Un alt obiectiv major îl constituie surprinderea limitelor
oraşului antic prin executarea a două secţiuni magistrale care
să identifice existenţa sistemului de fortificare.
Propuneri de conservare. O dată finalizate lucrările de
cercetare arheologică de la clădirea li, urmează firesc şi lucrări
de conservare şi restaurare în vederea punerii în valoare a
acestui important obiectiv arheologic. Anul acesta am reuşit ca
întreaga săpătură de pe toată suprafaţa construcţiei să fie
acoperită, rămânând numai zidurile la suprafaţă ce au o
elevaţie de cca. 0,5 m.
Pentru viitorul apropiat propunem lucrări de conservare a
zidurilor de la clădirea, I cercetată în perioada anilor 1988 1989, cât şi a clădirii 11, alături de obţinerea statutului de
rezervaţie arheologică pentru toată zona aflată în perimetrul
satului laz, comuna Obreja, judeţul Caraş Severin.
Planşa 26
ştampila producătorului.
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89. laz, corn. Obreja, jud. Caraş Severin
Punct: Şuşara • Rovină
Cod sit: 53407.03
Colectiv: Sorin Marius Petrescu (MJERG Caransebeş)
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90. Iedera, corn. Iedera, jud.
Punct:

Dâmboviţa

rând, descoperirea unei drahme de argint, emisă la Apollonia
11/yrica, face parte, după toate probabilităţile, din categoria
monetară care încheie, alături de emisiunile oraşului
Dyrrachium, pătrunderea şi circulaţia monedelor greceşti în
Dacia, în ultimele decenii ale sec. I a. Chr. (C. Preda, Istoria
monedei în Dacia preromană, Bucureşti, 1998, p. 336). În al
treilea rând, descoperirea unor obiecte de podoabă, depuse
într-un mic vas ceramic fragmentar, lucrat cu mâna, poate
indica existenţa unui mormânt, surprins prin săparea S. XIII,
cercetarea nefiind finalizată în campania anterioară.
Şi această campanie, ne-a întărit convingerea că pe
platoul "Cetăţuia", a funcţionat în secolele 11-1 a. Chr., posibil şi
în primele decenii ale secolului I p. Chr., o aşezare fortificată, a
cărei dispariţie a fost violentă, prin incendiu. În stadiul actual al
cercetării nu se pot face mai multe observaţii privind stratigrafia,
neexcluzându-se însă posibilitatea existenţei a două niveluri,
aparţinând aceleiaşi perioade.
Materialele recuperate sunt depozitate la Complexul
Naţional Muzeal "Curtea Domnească" Târgovişte, unde sunt
supuse procedeelor de restaurare şi conservare. În cele ce
urmează vom prezenta succint principalele descoperiri.
Din S. VI şi din locuinţa de pe terasa I provin:
- drahmă din argint, emisă de Apollonia 11/yrica, în stare
bună de conservare şi în greutate de 2,70 g;
- piron din fier, cu partea superioară îndoită, rectangular
în secţiune, Lpastrata = 6,8 cm;
- daltă din fier, în stare de conservare relativ bună, cu tub
rotund pentru fixarea cozii; partea inferioară mai masivă; L =
11,8 cm, diametrul tubului în partea superioară este de 1,9 cm;
- fragment vas sticlă translucidă, de culoare verzuigălbuie, cu benzi incizate;
- două fusaiole din lut, de mici dimensiuni;
- mărgică din lut, de culoare cărămiziu-negricioasă, de
formă sferică, aplatizate, D = 2,9 cm;
- vârf de săgeată din fier, cu tub pentru fixarea tijei de
lemn, cu două muchii şi aripioare; Lpastrată =5,2 cm; Dtub = 0,4
cm;
- fragment lamă silex;
Din S. XIII, s-au recuperat:
- o piesă fragmentară din fier, probabil toartă, oxidată,
rectangulară în secţiune;
- amuletă din calcar poros de formă ovală, cu orificiu
central; a fost găsită împreună cu obiectele din bronz, descrise
mai jos;
- piesă dintr-un pandantiv de bronz, oxidat; păstrează
inelele de prindere a restului pieselor;
- figurină din bronz (cal ?); L = 2,8 cm; hzona capului = 2,6
cm;
- figurină din bronz, în stare mai proastă de conservare,
poate să reprezinte un mistreţ (?); LpastratA = 3,9 cm;
- fragment din oglindă din bronz;
- aşchie de jasp, descoperită împreună cu obiectele de
bronz;
În afară acestora, toate secţiunile au furnizat fragmente
ceramice lucrate cu mâna şi la roată (din care pot fi întregite
mai multe vase), cărbune, oase puţine, pietre.
Pentru campania din anul 2001, ne propunem să
finalizăm investigarea terasei I, să aducem precizări legate de
prezenţa obiectelor de podoabă, şi, în măsura în care
investigaţia permite, să putem aprecia mai strict încadrarea
cronologică. Punerea în valoare a sitului se va face prin
amenajarea unei săli expoziţionale speciale, în cadrul
Complexului Muzeal Naţional "Curtea Domnească" Târgovişte.

Cetăţuia

Cod sit: 65878.01
Colectiv: Mihai Diaconescu - responsabil, Adrian Păunaş - responsabil
de sector (Liceul 'Voievodul Mircea" Târgovişte); Ovidiu Cîrstina responsabil de sector (CNMCD Târgovişte); Radu Alexandru, Radu
Claudia, Căpăţînă Claudia - studenţi (UV Târgovişte)
Şantierul arheologic a fost organizat în punctul "Cetăţuia",
comuna Iedera, din E judeţului Dâmboviţa. Cercetările au
debutat în anul 1995, iniţiindu-se investigarea sistematică a
platoului cu o suprafaţă de circa 3 ha, delimitat de pâraiele
Cetăţeaua Mare, Cetăţeaua Mică şi Ruda. Zona face parte din
Subcarpaţii Munteniei, cu altitudinea cuprinsă între 400 - 500 m.
Aici a fost identificată o aşezare geto-dacă fortificată, înscriinduse, prin organizare şi inventar, între celelalte staţiuni de acelaşi
fel din Muntenia (Pietroasele, jud. Buzău; Gura Vitioarei şi
Homorâci, jud. Prahova; Cetăţeni, jud. Argeş). Până la
organizarea cercetării sistematice, au fost făcute mai multe
sondaje (D. Berciu - 1934, N. Simache - 1960, Muzeul
Judeţean Dâmboviţa - 1976 şi 1982), care au confirmat
existenţa aşezării antice, de unde provine şi o tetradrahmă
thasiană (cf. H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea
romană, Cluj, 1972, p. 62).
Platoul pe care se găseşte aşezarea este de formă
alungită, cu orientarea generală NV - SE, apărat natural spre N,
V şi E de abrupturile celor trei văi amintite mai sus, latura de S,
unde a fost identificat drumul antic, era apărată prin şanţ cu val.
Această înălţime, dominantă în zonă, străjuia drumul de acces
intre Valea Ialomiţei şi Valea Prahovei, de-a lungul pârâului
Ruda.
Trebuie menţionat şi faptul că la distanţă mică faţă de
staţiunea fortificată au fost descoperite şi cercetate în parte
aşezări deschise (Ocniţa, Adânca, Secuieni, Urseiu) a căror
existenţă trebuie legată de exploatarea zăcămintelor de sare,
aflate la suprafaţă.
De la început, investigarea aşezării a ridicat şi continuă să
ridice probleme din cauza vegetaţiei forestiere şi a exploatării
acesteia, din cauza bombardamentelor din timpul celui de al
doilea război mondial, executale de americani în zona
petrolieră Ploieşti - Moreni şi a unor aplicaţii militare ulterioare,
când s-au săpat tranşee şi adăposturi individuale.
În cele cinci campanii arheologice - în anul 1999 nu s-au
organizat cercetări - au fost practicate 13 secţiuni plasate, mai
ales, pe terasele I şi li. A fost investigat şi sistemul de
fortificare.
În anul 2000 s-a continuat investigarea terasei I, prin
prelungirea S. VI şi practicarea unei casete, precum şi a terasei
a li-a, unde a fost deschisă S. XIII şi s-a reluat lucrul la S. X, S.
XI, S. XII, trasate în anul 1998.
Obiectivele cercetării au fost, în principal, stabilirea unor
repere cronologice mai precise, precizarea raporturilor
stratigrafice între terasa I şi terasa 11, investigarea perimetrului
de pe terasa I în care au fost puse în evidenţă fragmente
grupate ale unor vase de provizii. Spre deosebire de anii trecuţi,
campania din anul 2000 are câteva particularităţi. În primul
rând, cu o singură excepţie, nu s-au deschis secţiuni noi, ci sau practicat mai multe casete, atât la S. VI, de pe terasa I, cât şi
la S. X, XI, XII, de pe terasa li. În acest sens, s-a putut extinde
cercetarea, cu rezultate pozitive. Trebuie precizat că cercetarea
terasei I nu a putut fi încheiată, din cauza vegetaţiei arboricole,
în timp ce, pentru terasa a li-a, mai mare decât cealaltă terasă,
este nevoie de mai multe campanii arheologice. În al doilea
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De asemenea, este în curs de elaborare raportul detaliat al
stadiului de cercetare, atins până acum.
Planşa 27

91. Iernut, jud.

lemn. Materialul arheologic descoperit în cadrul
acestui nivel de cultură constă din fragmente
ceramice, cuie, piroane, precum şi oase de animal.
• -0,5 I -0,8 m. Pământ negru-brun, afânat. Nivel databil
în secolele VIII • IX. Delimitarea acestui strat de
cultură este perfect sesizabilă mai ales în porţiunea
unde a fost surprinsă lentila de lut, prezentată mai
sus, care este dispusă în partea superioară a
aşezării din secolele VIII - IX. În nivelul de cultură
au fost descoperite fragmente ceramice şi oase de
animal. De asemenea în stratigrafie orizontală au
fost surprinse şi cercetate mai multe complexe
arheologice.
Locuinta nr. 1. A fost surprinsă în partea de N - V a
suprafeţei, în apropierea profilului vestic. Cu toate că urmele
complexului s-au conturat încă de la - 0,6 m, stabilirea
conturului precis al locuinţei a fost posibilă doar la nivelul la
care apare sterilul arheologic, aflat la -1, 1 m adâncime. A avut o
formă dreptunghiulară,
orientată cu
laturile lungi pe
coordonatele N - S. Dimensiunile exacte nu au putut fi stabilite
deoarece latura sudică intră în profil. Celălalt perete scurt, din
partea nordică are o lungime de -1,8 m, iar laturile lungi până în
locul unde intră în profil măsoară -2, 1 m. Este o locuintă
adâncită în pământ, podeaua fiind săpată în lutul steril până ia
adâncimea de -1,70 m. Nu s-au surprins urme de pari în colţuri,
sau pe laturi şi nici urme ale vreunei instalatii de foc. Inventarul
locuinţei, extrem de sărăcăcios, a constat din fragmente
ceramice foarte mărunte, precum şi din material osteologic.
Locuinta nr. 2. A fost dispusă în partea de N - E a
suprafeţei, paralelă cu L. 1 la o distanţă faţă de aceasta de
circa 3 m. A avut o formă patrulateră. Latura sudică intră în
profil. Laturile lungi orientate N • S, până la profilul sudic au
măsurat 2,5 m. Peretele nordic a avut lungimea de 2, 1 m. Se
pare că a fost o locuinţă semiadâncită în pământ, podeaua
aflându-se la -0,9 m. Nu s-au surprins urme de pari şi nici
instalaţie de foc. Materialul arheologic constă din foarte puţine
fragmente ceramice extrem de mărunte.
Groapa nr. 1. Groapă de provizii. Este dispusă între m.
6,5 şi 7,5, la o distantă de 0,4 m de profilul vestic. S-a conturat
la -1 m şi se adânceşte în steril până la -1,3 m. Are o formă
aproximativ rotundă, cu un diametru de 1 m, fundul fiind uşor
albia!. S-au descoperit doar câteva fragmente ceramice.
Groapa nr. 2. Este dispusă aproximativ în centrul
suprafeţei săpate, între m. 3,8 şi 6. Are o formă
dreptunghiulară, cu laturile lungi de 1,6 m, orientate NV - SE,
iar cele scurte de 0,8 m, orientate SV - NE. Forma exactă s-a
conturat la -1 m, iar podeaua săpată în lutul steril, s-a găsit la 1, 7 m. Iniţial am crezut că avem de-a face cu un mormânt. În
umplutură s-au găsit doar fragmente ceramice. În dorinţa unei
verificări cât mai precise am spart podeaua, sub care a apărut,
doar nisip aluvionar. Interpretarea acestui complex, ca şi
hambar pentru cereale este posibilă dacă ţinem cont de o serie
de analogii în domeniu, astfel de complexe apărând într-o serie
de aşezări datate în secolele VIII - X, ca de exemplu la Pepeni I
Cuceu sau Lazuri, din NV Transilvaniei sau din Ucraina

Mureş

Punct: Sf. Gheorghe · Pe Şes
Cod sit: 117836.03
Colectiv: Călin Cosma - responsabil (IAIA Cluj), Gabriel Rustoiu (Univ.
Alba Iulia)
Situl arheologic de la Iernut, cătunul Sf. Gheorghe, punct
"Pe Şes", se află dispus pe o terasă înaltă a Mureşului, aflată la
poalele unei movile artificiale, pe care este ridicat monumentul
eroilor ucişi în cel de-al doilea război mondial. Săpăturile
efectuate între 1990 - 1998, au reliefat existenţa, pe respectiva
terasă a unor aşezări nefortificate, suprapuse una peste alta, în
stratigrafie verticală. Cea mai veche locuire se datează în
secolele III - li a. Chr., urmează un sat daco-roman, o aşezare
din secolele V - VI şi una din secolele Vili - IX p. Chr. Ultimul
nivel de locuire de pe terasă se datează în secolele XIII - XIV.
Cele mai consistente urme de locuire (complexe şi material
arheologic) aparţin secolelor V - VI şi VIII - IX.
Săpăturile arheologice din vara anului 2000 şi-au propus
două obiective principale. Primul a vizat delimitarea părţii
sudice a sitului, în dorinţa de a se constata cât de mult se
extind aşezările succesive de pe platoul respectiv, grosimea
straturilor de cultură, precum şi delimitarea eventualelor
complexe arheologice adiacente nivelelor arheologice. Cel de·
al doilea obiectiv a constat din descoperirea şi cercetarea în
partea nordică a sitului (în porţiunea centrală a aşezărilor), a cât
mai multe complexe arheologice. Au fost executate două
suprafeţe.

Prima, S. 1 I 2000, a fost dispusă în partea sudică a
platoului. A avut dimensiunile de 10 x 8 m. A fost orientată N - S
cu laturile lungi, paralelă cu Mureşul, pe marginea platoului, în
prelungirea suprafeţelor din anii trecuţi. Poziţia suprafeţei a
urmărit obţinerea unei imagini de ansamblu a stratigrafiei
verticale a sitului pe coordonatele N - S.
Cea de-a doua, S. 2 I 2000, a fost dispusă în partea de N
a sitului, într-o zonă în care straturile de cultură aparţinătoare
aşezărilor suprapuse, sunt extrem de consistente. A avut
dimensiunile de 10 x 5 m. A fost orientată N • S, în prelungirea
suprafeţei din 1993 şi paralelă cu suprafeţele din 1992 şi 1997.
Stratigrafia verticală si orizontală. Complexe arheologice.
Suprafaţa S. 1 I 2000. Pe coordonatele N - S, m. O- 1O, toată
porţiunea excavată, până la steril s-a păstrat intactă. Pe
coordonatele V - E, porţiunea păstrată intactă se încadrează
între m. Oşi 7. De la m. 7 înspre cursul Mureşului, terenul a fost
deranjat de lucrări contemporane (gropi menajere
contemporane).
Stratigrafia este următoarea:
• O I - 0,2 m apare humus modern - pământ negrucenuşiu răscolit de lucrările agricole;
• -0,2 I - 0,5 m - pământ de culoare gri-gălbui. Nivel
databil în secolele XIII - XIV. La baza acestui nivel
între m. 7 şi 10 s-a păstrat o lentilă de lut galben
care are o grosime de 1Ocm. Este foarte probabil
ca ea să provină de la o locuinţă de suprafaţă din
cadrul satului medieval. Şi în anii trecuţi, în
suprafeţele săpate, au mai fost dezvelite astfel de
platforme, cărora li s-a păstrat şi suprastructura din

subcarpatică.

Groapa nr. 3. A fost surprinsă în colţul de NE, lângă
profilul estic. Existenţa ca şi complex arheologic rămâne sub
semnul întrebării, datorită faptului că s-a păstrat doar o parte a
gropii şi aceasta distrusă de gropile contemporane pentru
resturile menajere. Nu s-a descoperit nici un fel de material
arheologic.
- Între m. 6,8 şi 1, în profilul vertical, şi m. O - 7 în
stratigrafie orizontală, s-a conturat următorul nivel de cultură, cu
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o grosime de 20 cm (-0,8 I -1 m.), aparţinător aşezării din
secolele V - VI. Datorită faptul că nivelul de cultură nu continuă
înspre m. O, pe coordonatele N - S, spre partea sudică a
platoului, se poate concluziona că în această zonă au fost
surprinse limitele sudice a aşezării databile în secolele V - VI.
Cu excepţia fragmentelor ceramice şi a materialului osteologic,
nu au fost detectate urme ale vreo unor complexe arheologice.
- La -0,8I-1,1 m apare un pământ negru-gălbui, compact,
tare ca şi consistenţă. Nivelul este încadrat în secolele li - III p.
Chr. În respectivul strat de cultură aparţinător unei aşezări
rurale din perioada daco-romană, au fost descoperite fragmente
ceramice precum şi oase de animal.
- La -1, 1 I -1, 15 m adâncime a apărut sterilul, format dintrun lut galben roşietic, foarte tare. La nivelul lutului steril, pe
aproximativ pe toată lungimea suprafeţei săpate, pe
coordonatele N - S s-a conturat un şanţ, care a avut o lăţime în
medie de 0,9 m. Se adâncea în steril până la -1,5 m, având
fundul albia!. Nu a conţinut nici un fel de material arheologic.
Este dificil de interpretat utilitatea acestui şanţ. Cel mai
probabil, respectivul şanţ constituie urmele unei tranşee din cel
de-al doilea război mondial. Distruge colţul L„ 1, databilă în
secolele VIII - IX, precum şi jumătate din groapa nr. 3, care nu
este exclus să fi fost utilizată ca şi locaş de tragere, în timpul

având fundul albia!. Cu siguranţă complexul a fost utilizat iniţial
ca şi groapă de provizii de cei care au locuit în L. 1,
transformată ulterior în groapă menajeră. Contemporaneitatea
cu L. 1 este asigurată de materialul ceramic descoperit în
groapă identic ca şi datare cu cel din locuinţă.
• -0,8 I -1 m - pământ gri-gălbui cenuşos. Nivel databil în
secolele V - VI. Nu au fost surprinse nici o urmă de
complex arheologic. În schimb din stratul de cultură
a fost adunat foarte mult material ceramic şi oase
de animale. De asemenea a fost descoperit un mic
pandantiv din bronz.
• -1 I -1,35 m - pământ negru-gălbui, compact, tare ca şi
consistentă. Nivel încadrabil în secolele li - III. Nu a
fost detectat nici un complex arheologic. În stratul
de cultură a fost descoperit material osteologic,
fragmente ceramice, câteva cuie din fier, fragment
dintr-o fibulă din bronz.
La suprafaţa sterilului (lut galben roşietic foarte tare), care
apare la -1,35 m, între m. Oşi 2 pe coordonatele N - S, şi între
m. O şi 0,60 pe coordonatele V - E, sub nivelul daco-roman a
fost surprins colţul unei locuinţe, care se adâncea în steril până
la -1,75 m. Materialul ceramic descoperit în umplutură datează
complexul în secolele III - li a. Chr. Faptul că în stratigrafie
verticală nu apare un nivel de cultură adiacent perioadei
respective, poate fi explicat prin bulversarea acestuia de către
locuirea daco-romană. De altfel, în suprafeţele săpate în anii
trecuţi, s-au înregistrat cazuri identice: complexe din secolele III
- 11, neînsoţite de nivel de cultură în stratigrafie verticală.
Materialul arheologic.
Secolele XIII - XIV. Ceramica, în mare măsură foarte
fragmentară, fapt care se datorează lucrărilor agricole, este în
totalitate lucrată la roată rapidă, dintr-o pastă de bună calitate,
fină şi semifină, degresată cu nisip şi microprundiş. În funcţie
de culoare există două categorii: ceramică roşie şi ceramică
cenuşie. Fragmentele ceramice au aparţinut unor oale şi
străchini cu pereţii subţiri, în interior păstrându-se şănţuiri
provenite de la urmele lăsate de degetele mâinii în procesul de
confecţionare la roată rapidă. Umerii oalelor sunt bine reliefaţi,
diametrul maxim fiind mai sus de mijlocul înălţimii totale a
vaselor. Fundurile oalelor sunt drepte şi destul de înguste.
Buzele sunt răsfrânte în afară şi tăiate drept. Unele exemplare
comportă în interiorul buzei şănţuiri pentru capac. O categorie
aparte o constituie ceramica cenuşie ornamentată, atribuibilă

aceleiaşi conflagraţii.

Suprafata S. 2 I 2000. Stratigrafia în această suprafaţă
este următoarea:
• O I -0,2 m humus modern - pământ negru-cenuşiu
răscolit de lucrările agricole.
• -0,2 I - 0,4 m - pământ de culoare gri-gălbuie. Nivel
încadrabil în secolele XIII - XIV. De pe întreaga
suprafaţă excavată a fost adunat material ceramic,
un fragment dintr-o cahlă, cuie, piroane şi oase de
animal.
• -0,4 I - 0,8 m - pământ negru-brun, afânat. Nivel databil
în secolele VIII - IX. În stratul de cultură a fost
descoperit material ceramic, fragmente de cuie din
fier şi oase de animal.
În stratigrafie orizontală au fost surprinse şi cercetate
două complexe.
Locuinta nr. 1. Locuinţă patrulateră cu dimensiunile de 2,6
x 2 m, orientată cu laturile lungi pe axa V - E. Este dispusă la 1
m de profilul sudic, 7 m de profilul nordic şi 2,4 m de profilul
estic. Latura vestică se termină exact în profilul vestic, ceea ce
a permis stabilirea adâncimii complexului. Locuinţa a fost
săpată de la baza nivelului de cultură (- 0,8 m), străpunge
nivelele din secolele V - VI şi li - 111, şi se adânceşte în steril,
care apare la -1,35 m, până la 1,55 m. Colţul de SV al
complexului căpăcuia o locuinţă cu material databil în secolele
III - li a. Chr. Colţurile sunt rotunjite şi nu dispun de pari pentru
susţinerea acoperişului. O groapă de par a fost surprinsă la
mijlocul laturii estice. Un astfel de locaş, exista probabil şi pe
latura opusă, cea ce presupune că acoperişul complexului era
în "două ape". Nu dispunea de instalaţie de foc stabilă. În
umplutura locuinţei au fost detectate urmele unei vetre de foc
de tipul unei tăviţe din lut, puternic arsă şi foarte fragmentară.
Probabil aceasta s-a constituit în instalaţia de foc a
complexului. De asemenea au fost descoperite fragmente
ceramice, două seceri, un străpungător din os şi material
osteologic.
Groapa nr. 1. A fost dispusă aproximativ pe latura de S a
L. 1, aproape de colţul de SE al acesteia, la o depărtare de 0,20
m. S-a conturat la -1,35 m, adâncindu-se în steril până la -1,55
m. Are o formă circulară cu un diametru la suprafaţă de 0,8 m,

"oaspeţilor".

Materialul special descoperit în stratul de cultură datat în
secolele XIII - XIV, se rezumă la un fragment de cahlă,
descoperit în S. 2 I 2000, ornamentat cu motive geometrice, şi
la câteva obiecte din fier foarte corodate (probabil cuie şi
piroane).
Secolele VIII - IX. Ceramica descoperită în cele două
suprafeţe, atât în nivelul de cultură cât şi în interiorul
complexelor, din punct de vedere al tehnicii de producere se
împarte în două categorii: ceramică confecţionată la roată cu
turaţie medie, aproximativ 60% din total, şi ceramică lucrată la
roată cu turaţie rapidă, circa 40%. Pasta vaselor lucrate la roată
cu turaţie medie este compactă, degresată cu microprundiş.
Nuanţele de culoare variază de la brun-negricios la bruncenuşiu, existând şi nuanţe de brun-cărămiziu sau cărămiziu
cenuşie. Formele întâlnite în cadrul acestei categorii sunt oalele
borcan de dimensiuni medii şi mijlocii. Au gura largă, corpul
bombat, umerii bine conturaţi, fundul îngust şi destul de
îngroşat. Buza este scurtă şi răsfrântă în afară. Motivul
ornamental întâlnit constă din striuri orizontale şi benzi în val.
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friabilă, degresată

cu macroprundiş, având o culoare brunNu dispune de ornament. Există numeroase
analogii care permit datarea respectivului material ceramic în
secolele III - li a. Chr.

Motivele uneori se intercalează şi în general sunt dispuse în
partea superioară a vaselor.
Ceramica lucrată la roată cu turaţie rapidă, prezintă în
general, aceleaşi caracteristici cu cea lucrată la roată înceată.
Diferă doar ingredientul folosit la prelucrarea lutului, nisip fin şi
mică, pereţii vaselor fiind mai subţiri şi destul de fini la pipăit. Pe
interiorul pereţilor se păstrează "coastele" provenite de la
degetele umane în urma învârtirii rapide a roţii olarului.
Vatră de foc portativă. A fost descoperită în L. 1 din S. 2
I 2000. Starea de conservare este extrem de precară,
păstrându-se doar câteva fragmente, motiv pentru care nu s-a
putut stabili cu precizie dimensiunile artefactului. A fost
confecţionată cu mâna dintr-o pastă relativ compactă degresată
cu macroprundiş şi foarte multă pleavă. Fundul este drept.
Pereţii de asemenea drepţi, au avut o înălţime de 1O cm.
Prezintă urme puternice de ardere.
Seceri din fier. Două astfel de exemplare au fost
descoperite în pământul de umplutură al L. 1 din S. 2 I 2000.
Păstrate destul de bine, cele două exemplare îşi găsesc
analogii în multe aşezări încadrate în secolele VIII - IX.
Străpungător din os de animal. Provine din L. 1 din S. 2
12000.
Secolele V - VI. Ceramica a constituit principalul material
arheologic descoperit. Provine în special din S. 2 I 2000. Puţine
fragmente au fost descoperite şi în S. 1 I 2000.
Din punct de vedere al modului de confecţionare există
două categorii: ceramică lucrată la roată cu turaţie rapidă, circa
70%, şi ceramică realizată la roată cu turatie medie, circa 30%,
din total. În cadrul primei categorii exi~tă mai multe tipuri
distincte. Primul îl constituie "ceramica cenuşie zgrunţuroasă".
Vasele sunt îngrijit lucrate. Pereţii păstrează în interior caneluri,
care provin de la urmele lăsate de degete în timpul modelării.
Ca formă întâlnim oala, cu corpul puţin bombat, umerii bine
conturaţi fundul drept, buza puternic răsfrântă în afară, tăiată
drept sau rotunjită. Al doilea tip îl constituie ceramica bruncărămizie, care conţine în pastă mult nisip cu bobul mare.
Pereţii şi fundurile sunt mai groase ca şi la primul tip, în schimb
formele vaselor sunt aproximativ identice.
O categorie aparte este formată de "ceramica cenuşie
fină'', lucrată tot la roată cu turaţie rapidă. Acest tip este
reprezentat de jumătatea unui bol, descoperit în S. 2 I 2000.
Vasul este ornamentat cu motive stampate, în formă de rozetă,
el găsindu-şi analogii în cadrul ceramicii gepidice.
Ceramica confecţionată la roată cu turaţie medie conţine
în pastă, ca şi ingredient microprundiş. Culoarea vaselor este
cărămizie cu nuanţe de cenuşiu şi negru-brun. Pereţii şi
fundurile oalelor sunt destul de groase. Buzele sunt răsfrânte
spre exterior şi rotunjite.
Materialul special corespunzător secolelor V - VI constă
dintr-o aplică I pandantiv din bronz descoperită în S. 2 I 2000.
Are o formă circulară, cu diametrul de 3 cm. Este găurită la
mijloc şi nu prezintă nici un fel de ornament.
Secolele li - III p. Chr. Ceramica adiacentă respectivului
nivel de cultură a fost realizată în totalitate la roată. Predomină
ceramica de culoare roşie, fiind prezentă însă şi ceramică de
culoare cenuşie. Ca forme întâlnim diferite tipuri de boluri,
străchini şi farfurii, toate acestea găsindu-şi analogii în siturile
din Transilvania corespunzătoare perioadei daco-romane.
În S. 2 I 2000, s-a descoperit un fragment de fibulă de
tipul cu picior întors pe dedesubt.
Secolele III - li a. Chr. Materialul încadrabil în perioada
de timp respectivă, provine din jumătatea de locuinţă
descoperită în S. 2 I 2000 şi constă din ceramică. A fost
confecţionată cu mâna şi la roată, dintr-o pastă destul de

negricioasă.
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Bistriţa Năsăud

Cod sit: 35303.02
Colectiv: Dumitru Protase (UBB Cluj), Corneliu Gaiu (MJ

Bistriţa)

Cercetările au vizat, în continuarea campaniilor din anii
anteriori, termele din vecinătatea castrului roman.
La prima dintre băi a fost dezvelită încăperea de E, care a
avut două nivele succesive ale pavimentului din cocciopesto, iar
în ultima fază un paviment din cărămizi pe sub care trecea un
canal de dirijare a aerului cald.
La cea de-a doua clădire, situată mai aproape de castru,
au continuat cercetările pe latura de N şi de E. Pe latura estică
a fost dezvelită o încăpere cu dimensiunile de 8,8 x 7,7 m
având instalaţie de hypocaust, iar pe latura de N au fost
urmărite construcţiile cu fundaţii superficiale din bolovani de râu
aparţinând palestrei.
La NV de terme au fost dezvelite alte două construcţii:
clădirea C, cu un plan în forma de L, avea fundaţii din piatră şi
bolovani de râu nelegate cu mortar. Prima încăpere, precedată
de un mic culoar, avea dimensiunile de 7,209 x 5,85 m, urmată,
spre V, de o încăpere având laturile de 4 x 3,5 m. În spatele
acesteia era amenajat un cuptor cu laturile de 1,5 x 1,45 m
legat printr-un canal lung de 1,5 m, cu o deschidere de 0,55 m.
Materialul arheologic extrem de restrâns cantitativ, găsit
în interiorul clădirii, lasă deschisă problema funcţionalităţii
acesteia. Ipoteza cea mai plauzibilă, bazată şi pe cantitatea
mare de arsură de pe vatra cuptorului şi din gura de alimentare,
este cea a unei fierării.
Pe marginea de vest a terasei, la 90 m de clădirea C a
fost identificată o altă construcţie, care a primit indicativul D, cu
ziduri în opus incertum, ale cărei dimensiuni stabilite sunt de 13
X 13 m.

93. Isaccea, jud. Tulcea
Punct: Suhat
Cod sit: 159696.04
Colectiv: Silvia Marinescu - Bîlcu - responsabil {IAB), Cristian Micu
{ICEM Tulcea), Adrian Bălăşescu, Constantin Haită, Valentin Radu
(MNIR - CNCP)
Cercetările arheologice din acest an s-au desfăşurat în
perioada 15 - 30 septembrie, limitându-se la o zonă redusă din
cadrul suprafetei S3.
Înainte de a face cunoscute rezultatele preliminarii ale
acestei campanii, credem că este necesar să prezentăm, pe
scurt, unele amănunte legate de condiţiile specifice cercetării
arheologice din punctul Suhat. Atât suprafaţa aşezării neolitice,
cât şi o parte din complexele de locuire aparţinând perioadelor
ulterioare, se află în prezent fie pe terenuri proprietate privată
(cea mai mare parte), fie pe terenul public. Prin urmare,
obiectivele imediate ale cercetării sunt în bună parte
dependente de înţelegerile încheiate cu proprietarii din zonă.
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de locuire nu a putut fi

Suprafaţa S. 3, deschisă în 1998, având o orientare E - V şi
dimensiuni 30 x 18 m, este cuprinsă în terenul public.
Obiectivul general, stabilit o dată cu trasarea suprafeţei
mai sus amintite, îşi propune, atât cât va fi posibil, cunoaşterea
raporturilor existente între aşezarea neolitică şi spaţiul imediat
înconjurător, pornindu-se de la ipoteza că S. 3 cuprinde, în fapt,
şi marginea de S a locuirii neolitice. Obiectivele imediate impun
conturarea limitelor sudice ale locuirii pentru fiecare nivel Boian
- Giuleşti şi stabilirea caracterului locuirii post-neolitice (epoca
bronzului, perioadele elenistică şi romană timpurie).
Pentru a realiza o înregistrare adecvată a informaţiilor
oferite de cercetarea din teren, am împă~it S. 3 în sectoare de
6 x 6 m, despă~ite de martori de 0,5 m, peste acestea
suprapunându-se un caroiaj de 2 x 2 m. Adâncimea la care se
află fiecare complex de locuire este indicată în funcţie de
punctul "O" al aşezării, stabilit la o cotă absolută de 22,72 m .
În campania 2000 ne-am limitat cercetările în sectoarele 1
- 5, acordând o atenţie deosebită complexelor apa~inând celor
două niveluri de locuire neolitice puse în evidenţă anterior
(trebuie precizat că, în cea mai mare parte, complexele de
locuire post neolitice din această zonă fuseseră cercetate în
campaniile precedente).
Vom face în următoarele rânduri câteva observaţii
preliminare asupra complexelor neolitice studiate, urmând o
ordine cronologică inversă:
Nivelul li - superior. Locuinţa nr. 9 - a fost identificată în
campania 1998, în sectoarele 1, 4, fiind notată C 80, în acel
moment necunoscându-se decât o mică porţiune din peretele
său sudic.
Extinderea suprafeţei cercetate a permis
evidenţierea acestuia pe o lungime de aproximativ 2, 15 m, pe
direcţia NV - SE. Menţionăm că, cel puţin în sectorul 1, L. 9 a
fost afectată de complexele de locuire apa~inând atât nivelului
superior neolitic (C95G78, C96G79), cât şi de cele ulterioare
(C75G61, C85G69, C89M5), astfel încât nu se pot cunoaşte
suficiente detalii legate de sistemul de construcţie şi etapele de
funcţionare. Observaţiile făcute pe profilul de E al sectorului 1 şi
pe cel de V al sectorului 2 indică prezenţa unei gropi de
amenajare anterioară ridicării întregii locuinţe, care a perforat
complexele de locuire din nivelul de locuire inferior.
Gropi - în preajma L. 9 au fost descoperite numeroase
gropi menajere, unele, aşa cum s-a menţionat mai sus,
afectând acest complex (deşi din punct de vedere stratigrafic
ele sunt ulterioare L. 9 au fost integrate Nivelului li,
considerându-se că situaţia din teren nu reflectă decât o
anumită dinamică a locuirii în aşezarea de la Isaccea · Suhat,
fapt remarcat şi în campaniile anterioare).
Continuarea cercetărilor în sectoarele 2 şi 3 a confirmat
ipotezele formulate în 1999 în legătură cu limita de S a locuirii
neolitice în această zonă. Pentru Nivelul li aceasta coincide cu
marginea de N a sectorului 2.
Nivelul I - inferior. Locuinta nr. 6 - cercetarea acestui
complex a început în 1998, în sectorul 1, carourile A1 - A2. În
acel moment am surprins un colţ al locuinţei, aceasta fiind
perforată de o groapă menajeră apa~inând Nivelului li
(C63G52). Deşi profilul L. 6 fusese analizat din punct de vedere
micromorfologic, în acest an am continuat cercetarea
complexului având drept obiectiv stabilirea relaţiei sale cu
C88G74 apa~inând aceluiaşi nivel de locuire.
Locuinta nr. 7 - a fost la rândul său cercetată începând
din 1998, în sectoarele 1, 4, carourile A3 - A4. În acest an am
pus în evidenţă detalii noi în legătură cu numeroasele etape de
construcţie şi locuire, încheind astfel analiza segmentului de
complex avut la dispoziţie (asemeni L. 6 şi această structură

cercetată

decât pe o

po~iune

foarte

mică).

Gropi - şi în cazul Nivelului I am putut surprinde, prin
cercetarea numeroaselor gropi menajere, dinamica locuirii în
aşezarea de la Isaccea - Suhat, într-un spaţiu pe care îl
considerăm în prezent destul de restrâns.

Abstract
During the year 2000, the archaeological campaign
carried out between September 15'1' - 3Qlh, the dwe/lings L. 6, L.
7 and L. 9 were uncovered, together with some waste pits from
the southern part of the Neolithic settlement.

94. Isaccea, jud. Tulcea [Noviodunum]
Punct: Cetate
Cod sit: 159696.05
Colectiv: Victor Heinrich Baumann - responsabil (ICEM Tulcea);
Gheorghe Mănucu - Adameşteanu - responsabil sector (MMB)
Situată

pe malul drept al Dunării, la aproximativ 2 km NE
Isaccea, zona arheologică Noviodunum prezintă o
importanţă aparte în istoria ţinuturilor de la Gurile Dunării. Este
alcătuită din ruinele fortificaţiei romane situate pe promontoriul
ovoidal din punctul Eski-kale (= Pontonul vechi), în vecinătatea
căreia, la S şi E se întâlnesc urmele unei aşezări civile
înconjurată de un sistem defensiv compus din trei rânduri de
valuri de pământ cu şanţuri exterioare (la S).
Dovadă a rolului jucat în viaţa politică-culturală şi în istoria
relaţiilor comerciale de la Dunărea de Jos de-a lungul întregii
sale existenţe, Noviodunum este menţionat în cele mai
importante izvoare cartografice şi surse istorico-geografice
romane şi bizantine.
De la sfârşitul secolului trecut şi până azi, istoricii şi
arheologii români s-au interesat de acest oraş celebru în
antichitate şi evul mediu.(Gr. Tocilescu, V. Pârvan, C-tin Moisil,
O. Tafrali, Gh. Ştefan, G. Florescu, D. Tudor, I. Barnea, Bucur
Mitrea, Exp. Bujor, C. C. Giurescu, Al. Barnea, Emilia Doruţiu
Boilă, Al. Suceveanu, Al. Simion Ştefan).
Primele cercetări arheologice de salvare au fost realizate
în 1955 de către un colectiv alcătuit din I. Barnea, B. Mitrea şi
N. Angelescu, de-a lungul plajei inundabile a Dunării şi s-au
finalizat în întocmirea primului plan coerent al segmentului
faleză. În 1956 s-a urmărit la N zidul de incintă, stabilindu-se
existenţa a 6 turnuri avansate cu frontul rotunjit, a două edificii
termale şi a unui edificiu bazilical (MCA IV/ 1957, p. 156; MCA
V I 1959, p. 466 - 468). După câţiva ani, I. Barnea a reluat
cercetările orientându-se asupra laturii răsăritene a incintei
(1964, 1967, 1970-1971). Rezultatele au fost publicate în
Peuce VI I 1977, p. 105, cu completări în Peuce IX I 1984, p.
97-105. În 1973, I. Barnea împreună cu Al. Barnea au efectuat
patru secţiuni perpendiculare pe laturile de E şi de S ale
incintei, rezultatele fiind sumar amintite în Peuce IX şi în
Cronica săpăturilor arheologice din revista Dacia (N.S.), XIX,
1975, p. 290, nr. 105.
în 1990 au fost efectuate de către Gh. Mănucu
Adameşteanu şi FI. Topoleanu săpături de salvare în znna
extramuros, între valurile li şi 111, cu care prilej a fost localizat un
întreg orizont de morminte medievale care suprapunea nivelul

de
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zidul de incintă al epocii romano-bizantine, a fost construit, cel
mai probabil, la sfârşitul sec. X, fiind distrus în cursul sec. XI şi
refăcut în sec. XII, cronologie care poate fi aplicată şi edificiului
bizantin din vecinătate.
Ultimul nivel de locuire se suprapune complexelor din sec.
XIII - XIV şi corespunde momentului demantelării zidului de
incintă. Se poate considera că sfârşitul locuirii în cetate a fost
provocat, foarte probabil, de cucerirea otomană din sec. XV.
Cercetările vor urmări în continuare degajarea turnului
mare al cetăţii romano-bizantine şi a edificiului bizantin, în
scopul întocmirii primului proiect de restaurare - consolidare, .
care să-l pună în valoare sub aspect muzeistic. [Victor Henrich
Baumann]

de locuire de sec. XI, sub care se aflau resturile unor construcţii
şi instalaţii de foc de epocă romană (rezultate rămase inedite).
Cercetările arheologice sistematice au început la
Noviodunum în 1995, la 40 de ani de la primele săpături
arheologice, fiind coordonate de Victor Henrich Baumann de la
ICEM Tulcea. În primul an au participat la săpături: Mihaela
Iacob (ICEM), Adrian Popescu, Mariana Omeniuc - restaurator
(Muz. Arheologie şi Istorie) şi studenţii Mirela Lefterache şi
Sorin Mănăstireanu. În 1996 colectivul a fost format din:
Mihaela Iacob, Gh. Mănucu-Adameşteanu (MMB), Mirela
Lefterache şi Sorin Mănăstireanu; în 1997 a fost cooptat Dorei
Paraschiv, iar în 1998 au participat la săpături: Gh. Mănucu
Adameşteanu, Dorei Paraschiv, Sorin Mănăstireanu şi Mariana
Omeniuc; în 1999, Gh. Mănucu-Adameşteanu, responsabil de
sector şi Sorin Mănăstireanu, iar în 2000 numai Gh. Mănucu

În anul 1995 ICEM Tulcea a redeschis şantierul
arheologic de la Isaccea - Noviodunum: prin două secţiuni
magistrale s-a început cercetarea zonei extramuros, până la
primul val de pământ, pentru ca în 1996 să fie trasată şi o
secţiune perpendiculară pe incinta sudică. După retragerea
succesivă a celorlalţi membri ai colectivului iniţial de cercetare,
echipa actuală este formată din V. H. Baumann şi Gh. Mănucu
Adameşteanu, ceea ce a impus restrângerea corespunzătoare
a ariei supuse cercetării la perimetrul cetăţii şi redistribuirea
problematicii de studiu.
Un prim raport, întocmit de către V. H. Baumann,
conducătorul şantierului, fără consultarea subsemnatului,
aducea şi câteva precizări privind cronologia fortificaţiilor din
perioada medie bizantină. Întrucât datele puse astfel în
circulaţie au fost deja preluate de cercetarea istorică (vezi A.
Madgearu, Bizantinoslavica, 1999, 2, p. 437), îndrumând-o spre·
concluzii eronate, mă simt obligat să fac anumite precizări şi
corecţii, rezultate din observarea şi evaluarea nemijlocită a
situaţiilor arheologice.
Valul de pământ a fost perforat de gropile unor morminte
aparţinând unei necropole din secolul XII, fapt ce asigură un
terminus ante quem şi nu o "datare" la sfârşitul secolului al XIiea; secţionarea valului într-un singur punct este irelevantă
pentru stabilirea certă a raportului cronologic dintre fortificaţie şi
nivelul de locuire din secolul XI din zona extramuros.
Raportul publicat de V. H. Baumann lasă să se înţeleagă
că distrugerea aşezării extramuros la sfârşitul secolului al XI-iea
constituie momentul când bizantinii au construit - odată cu valul
- şi incinta sudică a cetăţii. De aici rezultă o situaţie puţin
plauzibilă şi anume că în secolele X - XI, perioadă caracterizată
printr-o puternică înflorire economică, dar şi prin numeroase
invazii, importantul centru de la Isaccea ar fi fost protejat numai
de incinta rămasă în funcţie din epoca romano-bizantină.
Rezultatele preliminare obţinute prin trasarea altor
sectiuni - CT III şi CT VI - ne oferă câteva repere cronologice
orie'ntative. În CT I s-a constatat că peste zidul romano-bizantin
a fost construit, în epoca medie bizantină, un zid mai îngust, de
1,80 m, din piatră nefasonată, prinsă cu mortar de culoare albă;
el a fost distrus pe toată lăţimea secţiunii, fiind păstrat pe o
înălţime de 1, 1 m, până la nivelul actual de călcare, doar în
profilul de V. Acelaşi zid a putut fi surprins în întregime în CT III
şi VI. Aici s-a putut constata că ultimul nivel de locuire, cu o
grosime de 0,7 m, datat larg în secolele XIII - XV, are la bază
un strat de cenuşă şi pigmenţi de mortar ce căpăcuieşte o
dărâmătură masivă (de la -0,7 m la -1,2 m), ce par să indice
distrugerile provocate de atacul tătarilor din 1241 - 1242.
Revenind la CT I, singurul loc din interiorul cetăţii în care
săpătura a ajuns până la nivelul romano-bizantin, trebuie
consemnat că la adâncimea de -1,8 m I -2 m, a fost surprinsă o
porţiune prăbuşită din incintă. Sub ea, la -2,02 m, s-a găsit un

Adameşteanu.

Programul de cercetare iniţiat în 1995 urmăreşte:
a) precizarea raportului dintre aşezarea civilă
circumscrisă de valurile de pământ şi fortificaţia cu
incintă de piatră;
b) stabilirea cronologiei absolute şi a etapelor
cronologice din istoria aşezării şi cetăţii;
c) degajarea unor segmente cât mai largi din incinta de
piatră şi a edificiilor din intramuros, în vederea
restaurării şi valorificării turistice.
Desfăşurarea acestui program în cadrul unui şantier
arheologic permanent a dus, în 1999, la constituirea Centrului
de Cercetări arheologice Noviodunum care dispune de mai
multe construcţii independente situate în interiorul unei
suprafeţe de 2,4 ha teren, aflată în zona de NE a unei rezervaţii
arheologice de 54,7 ha, care include aşezarea, valurile şi
cetatea.
În anii 1995 - 1996 cercetările s-au desfăşurat în
aşezarea civilă cuprinsă între incinta de piatră şi valul I al
aşezării (zona din vecinătatea cetăţii). Cele două secţiuni ale
sondajului executat în areal au stabilit succesiunea stratigrafică
a locuirii medievale din aşezarea civilă: nivel de locuire din sec.
XI, perforat de morminte de inhumaţie, deranjate la rândul lor
de un orizont de locuinţe şi gropi menajere din prima jumătate a
secolului XIII, puternic bulversat de lucrările agricole. În urma
secţionării valului I s-a observat că ridicarea sa s-a produs întrun moment anterior transformării zonei în necropolă, dar ulterior
locuirii de sec. XI. Secţiunea de sondaj (S. I) a secţionat la N de
un turn romano-bizantin şi a pătruns în cetate cu denumirea de
CT-1.
În anii 1997 - 2000 cercetările s-au desfăşurat în cetate.
S-au stabilit etapele cronologice din interiorul turnului, structura
acestuia şi încadrarea cronologică a stratului de cultură
medieval din vecinătatea turnului mare. Paralele cu CT - I au
fost executate alte 5 secţiuni care au permis delimitarea intrării
în turn şi a turnului pe laturile de E şi V şi precizarea structurii
sale interiore. Au fost identificate 9 niveluri de locuire în
interiorul turnului, cel mai vechi (IX) fiind cel al stilobatului
median cu 4 piloni care, în conformitate cu o monedă de la
Aurelian, plasează construcţia turnului la sfârşitul sec. III p. Chr.
Nivelul III reprezintă ultima etapă de folosire a turnului şi
este acoperit de un strat masiv de dărâmătură arsă. Sărăcia de
material arheologic nu ne permite să stabilim limitele
cronologice, dar, fiind singurul nivel post Justinian, îl putem
încadra la sfârşitul sec. VI p. Chr.
Săpăturile din cetate au izbutit, până în prezent, să scoată
la lumină câteva complexe de locuire medievală şi un edificiu
bizantin, cu mai multe faze de construcţie, dezvelit parţial. Se
pare că zidul de incintă al cetăţii bizantine, construit direct pe
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S. li a fost inclusă şi suprafaţa sondată în 1998 de Vicu Merlan
(8 x 2 m, corespunzând m. 22 - 30 de pe S. I).
Astfel, în anii 1996, 1998 şi 2000, pentru surprinderea
integrală a locuinţei 1, pentru stabilirea stratigrafiei şi a planului
de situaţie din zona adiacentă, a fost săpată o suprafaţă
rectangulară de 20 m (NE - SV) x 10,5 m (NV - SE), la care se
adaugă alţi 20 x 1,5 m din restul S.1; total 240 m2 (dintre care
164 m2în 2000).
Observatii stratigrafice. Terenul fiind în pantă destul de
accentuată (cu înclinare spre albia majoră a Jijiei, spre NE),
grosimea stratului de cultură şi a nivelelor creşte pe măsură ce
săpătura se îndreaptă spre SV. Astfel, pe cei 40 m ai S. I apare
o diferenţă de nivel de circa 1,9 m între cele două capete, iar
grosimea stratului cultural creşte de la circa 0,25 m până la 1,5
m (fără a ţine cont de adâncirile gropilor). După un nivel arabil
(nivel I), urmează o depunere modernă (nivelul li), apoi un stat
negricios cu materiale din secolul IV p. Chr. (nivelul III).
Depunerea eneolitică este separată de cea din secolul al IV-iea
printr-un nivel de circa O, 15 m grosime, în care apar materiale
amestecate ale ambelor perioade (nivelul IV). Depunerea neoeneolitică este cea mai consistentă şi atinge, în dreptul
complexelor de locuire, chiar 0,7 I -0,75 m. Ea constă din trei
nivele (V - VII). Locuinţele precucuteniene se găsesc în nivelele
V şi VI. Nivelul al VII-iea (brun-argilos) prezintă urme sporadice
ale unei locuiri a culturii ceramicii liniare, din neoliticul târziu,
precum şi infiltraţii precucuteniene. În fine, nivelul al Vlll-lea
este reprezentat de lutul steril, sub care apare substratul de
gresie cochiliferă a terasei.
Complexe descoperite. A fost dezvelită integral
construcţia precucuteniană cu două etape de existenţă
(locuinţele 1 şi 1A); au fost surprinse parţial (în S. IV) colţurile
altor două locuinţe precucuteniene (nr. 2 - 3), precum şi urmele
unei locuinţe aparţinând purtătorilor culturii ceramicii liniare
(locuinţa nr. 4); aceste complexe urmează să fie dezvelite într-o
campanie viitoare. Au fost sesizate şase gropi, dintre care cinci
precucuteniene şi una din secolul al IV-iea p. Chr. Au mai
apărut şi alte câteva denivelări la partea inferioară a stratului
VII, despre care nu se poate afirma cu certitudine dacă sunt
antropice sau rezultatul unor factori naturali. A fost cercetat şi
un cuptor de ars ceramică dintr-o perioadă mai nouă, care ar
putea fi legat, eventual, de vreun sat dispărut, situat de-a lungul
vechiului drum Huşi - laşi, care urma albia Jijiei; datarea precisă
a acestui cuptor rămâne incertă, existând şi posibilitatea
apartenenţei lui la secolul al IV-iea p. Chr., conform trăsăturilor
sale tipologice.
Descrierea complexelor. Locuinţa nr. 1, principalul
obiectiv al cercetării noastre, s-a dovedit a avea un caracter
deosebit, prin multitudinea complexelor de cult pe care le-a
adăpostit, de-a lungul celor două faze de existentă. Caracterul
său de construcţie de cult s-ar putea explica Şi prin poziţia
centrală pe care o ocupa în terenul pe care era situată
aşezarea precucuteniană. De-a lungul celor două faze,
construcţia şi-a modificat parţial orientarea, dimensiunile şi
modul de construcţie. Stabilirea exactă a planului a fost
îngreunată de răvăşirile ulterioare, ca şi de lipsa unor amprente
de pari în sol, astfel că planul celor două constructii a fost
stabilit, cu oarecare probabilitate, pe baza maselor d'e lutuieli
păstrate, ca şi a amplasamentului amenajărilor interioare,
inclusiv a celor cu caracter de cult. Se pare că prima fază a
construcţiei a fost orientată aproximativ N - S, având dimensiuni
de circa 6 x 4 m. Vatra sa a fost plasată spre colţul de SV. Atât
resturile vetrei, cât şi cele ale platformei de lut şi ale lutuielilor
de la pereţi au fost total răvăşite prin lucrările de reamenajare a
construcţiei. Numeroase bucăţi masive de platformă (groase de

follis anonim de la împăratul Mihail IV (1034 -1041), ce
constituie un terminus post quem, distrugerea putând să fi fost
provocată de atacul pecenegilor din anul 1036 sau din anul
1046 ?. Mai trebuie reţinut faptul şi că stratul de cultură din
perioada medie bizantină coboară până la -2,4 m, însă
materialul arheologic descoperit în el - câteva fragmente de
vase borcan, decorate cu incizii fine orizontale, databile în
prima jumătate a secolului XI - este insuficient pentru a putea
confirma că incinta a fost refăcută în vremea împăratului Ioan
Tzimiskes (969 - 976), aşa cum ne sugerează izvoarele
bizantine şi descoperirile numismatice.
Concentrarea cercetărilor din anul 2000 în CT III şi CT VI
a dus la descoperirea unor complexe din secolele XIII - XIV
(vetre deschise, locuinţe, gropi menajere) cu un bogat inventar
arheologic (monede, ceramică, obiecte de podoabă şi de cult),
care ne oferă noi informaţii despre ultimul nivel de locuire, atât
de puţin cunoscut la Isaccea. [Gheorghe Mănucu
Adameşteanu].

95. lsaiia, corn.

Răducăneni,

jud.

laşi

Punct: Balta Popii
Cod sit: 98710.01
Colectiv: Nicolae Ursulescu, Vicu Merlan, Adrian Felix Tencariu (UAIC
laşi)

Date despre aşezare. Situl "Balta Popii" se află pe
teritoriul satului lsaiia, la circa 3,5 km NE de localitate, pe
fruntea primei terase neinundabile a vechiului curs al Jijiei
(scurtat prin lucrări de hidroamelioraţii). Aşezarea se întinde, pe
o pantă destul de lină, pe circa 250 m de-a lungul terasei, fiind
delimitată de două mici cursuri torenţiale.
Istoricul cercetării. Staţiunea a fost descoperită de Vicu
Merlan, care a cercetat-o perieghetic la începutul anilor '90. În
1996 am întreprins primul sondaj (vezi Cronica 1996), pentru
stabilirea stratigrafiei. Cele mai bogate vestigii apartin etapei
finale a fazei a li-a a culturii Precucuteni. În nivelul inferior au
apărut materiale sporadice aparţinând culturii ceramicii liniare,
iar în nivelul superior al stratului de cultură apar materiale din
secolul al IV-iea p. Chr. Au fost sesizate vestigiile unei locuinţe
precucuteniene (cu două faze de construcţie), în cadrul căreia
s-a descoperit un complex de cult (un vas de tip askos, o
măsuţă de cult şi o tabletă de lut cu semne incizate), aparţinând
fazei mai vechi. Un al doilea sondaj (1998) a dezvelit o nouă
porţiune a acestei construcţii, unde a fost găsit un al doilea
complex de cult, constând din recipiente de lut de o formă
aparte, măsuţe de cult, idoli şi, mai ales, un vas ce conţinea 21
de statuete feminine de lut, cu acoliţii lor masculini (stilizaţi) şi
13 scăunele-tronuri. Asemănările frapante ale acestui complex
cu cel descoperit în 1982 la Poduri (de asemenea într-un
context Precucuteni 11) au dezvăluit o serie de aspecte
neaşteptate despre spiritualitatea comunităţilor precucuteniene.
Obiectivul principal în anul 2000 a devenit dezvelirea integrală a
acestei construcţiei de cult precucuteniene.
Descrierea săpăturii. În acest sens a fost cercetată o
suprafaţă de 180 m2, trasându-se trei şanţuri cu suprafaţa de 20
x 3 m fiecare. Aceste şanţuri au fost trasate în funcţie de S. I /
1996, orientat NE - SV, cu o lungime de 40 m şi lat de 1,5 m. La
NV de S. I, corespunzător m. 15 - 35, a fost deschis S. III,
pentru surprinderea marginii de NV a constructiei. La SE de S. I
au fost trasate S.11 şi S.IV (de asemenea core~punzător m. 15 35 de pe S.I), pentru cercetarea zonei de SE a construcţiei. În
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m. 32 era o piatră de mari dimensiuni (nicovală ?) şi un
fragment de râşniţă. Cercetarea va continua în altă campanie.
Groapa nr. 1 era o mică adâncitură, observată în profilul
SE al S. III (m. 17), pornind din nivelul de secol IV (de la -0,35
m). Continua şi în interiorul şanţului, având o formă aproximativ
circulară (cu diametrul de circa 55 cm). Se adâncea mai mult
spre NV, unde ultimele materiale (o îngrămădire de oase) apar
pe la -0,75 I -0,8 m de la suprafaţă (adâncimea reală a acestei
mici gropi era de cca. 0,4 / 0,45 m).
Groapa nr. 2 (precucuteniană) a fost surprinsă (la -0,9 m
adâncime) pe traseul S. 111, în carourile 21 - 22. Avea o formă
aproximativ ovală (1,5 x 1,3, la -1,2 m; 1,5 x 1,1 la -1,3 m).
Fundul ei era plat şi se găsea la -1,4 m. Din conţinutul ei se
remarcă două râşniţe fragmentare, de mari dimensiuni.
Groapa nr. 3 a apărut la capătul de NE al S. III (carourile
b-c), dar continua evident spre NE şi parţial în S. I (spre SE).
Profilul arată că a fost săpată de la baza nivelului precucutenian
superior (-0,65 m). Se îngusta brusc spre NV şi lin spre SE. Se
adâncea până la -1, 15 m, având un fund plat, pe o lungime de 1,25 m. Doar spre SE forma o adâncitură, până la -1,25 m (deci
adâncimea ei reală oscila între 0,5 şi 0,6 m). Conţinea destul de
multe fragmente ceramice, lipituri, oase, vallte de scoici, silexuri
şi un picior de măsuţă.
Groapa nr. 4 a fost surprinsă doar pe profilul SE al S. III,
între m. 20,5 şi 22,5. A fost săpată din nivelul al II-iea
precucutenian (de la aprox. -1, 1 I -1,25 m). Fundul se prezenta
plat, adâncimea maximă (-1,75 m) fiind între m. 20,55 şi 21,45.
Conţinutul era sărăcăcios.
Groapa nr. 5 a fost săpată din nivelul precucutenian
superior (surprinsă pe profilul SE al S. III, între m. 24,85 şi
25,75), adâncindu-se de la -0,75 m (al doilea nivel
precucutenian) până la -1,35 m de la suprafaţă. Fundul era
albia! (adâncimea reală 0,6 m). Umplutura consta, mai ales, din
lipituri masive de platformă, cu amprente de bârne, provenind
probabil de la prima fază a locuinţei nr. 1. Mai erau şi lipituri de
pereţi, fragmente ceramice, oase, scoici, silexuri.
Această groapă se adâncea parţial în conţinutul alteia
(groapa nr. SA), săpată din nivelul al II-iea precucutenian (-1,25
m), între m. 24,5 şi 26,25. Adâncimea maximă (-1,65 m) era
intre m. 24,85 şi 25,6, fundul fiind plat. Avea o umplutură
săracă, dar chiar la fund era o aglomerare de fragmente
ceramice.
Groapa nr. 6 era situată imediat spre SV de precedenta,
aparţinând de asemenea nivelului precucutenian superior
(săpată de la -0,95 m). Avea o deschidere la gură de 2 m (m.
26 - 28 pe profilul SE al S. 111). Tăia atât nivelul precucutenian
inferior, cât şi pe cel al ceramicii liniare, îngustându-se lin spre
fund (adâncimea maximă -1,35 m de la suprafaţă), care se
prezenta în general plat, cu uşoare denivelări.
Cuptorul din perioada modernă reprezintă o cercetare de
arheologie industrială. Întregul complex măsura 4,5 m în
lungime şi consta din cuptorul propriu-zis, groapa fochistului
(gr. nr. 7) şi tunelul de alimentare, care lega primele două
elemente. Cuptorul se compunea din camera inferioară (a
focului) şi cea superioară, boltită (de coacere), separate printrun grătar, pare-se refăcut de mai multe ori. În plan, la suprafaţă
(-0,6 m) avea o formă aproximativ pătrată (cu laturile de 1,05 1, 1 m), dar cu colţurile puternic arcuite, ceea ce dă impresia
unei forme cvasi-circulare. Întreg conţinutul cuptorului era plin
cu bucăţi de lut puternic vitrificate, provenind probabil de la
pl~ca de _desp~~ire şi, ~ventual, de la vase ale ultimei şarje.
Existau ş1 bucaţ1 de lutuială, cu amprente de şipci subtiri, mai
puţin arse, care proveneau probabil de la bolta ~amerei
superioare. De altfel, lutuiala celor două camere se deosebeşte

8 - 10 cm), cu amprente de bârne (având diametre de circa 10
cm) şi crengi, s-au găsit mai ales în umplutura gropii nr. 5.
Resturile vetrei, cu spărturi mozaicate tipice, erau răvăşite, mai
ales în carourile 27 şi 28, îndeosebi în S. I şi în imediata
vecinătate, în S. li şi III. Lângă vatră, spre SV, s-a găsit. în
1996, complexul de cult format dintr-o masă-altar, un vas askos
şi o tabletă fragmentară de lut, cu semne incizate (caroul 28 din
S. I). Un al doilea complex de cult, ţinând de această primă fază
de construcţie, s-a găsit în caroul 26c al S. li (săpătură 1998) şi
consta dintr-o măsuţă-altar şi o statuetă.
Cea de a doua fază a construcţiei este de dimensiuni mai
mari (circa 8 x 5 m) şi a avut o orientare NV - SE. Spre
deosebire de prima, aici platforma locuinţei s-a păstrat mai
bine, dar vatra, plasată în colţul estic (S. IV, caroul 23a), era
amenajată direct pe sol. A suferit şi ea unele deteriorări; se
pare că avea o formă aproximativ pătrată, cu laturile de circa
0,50 m. în imediata apropiere a vetrei, spre vest (spre interiorul
locuinţei), se afla o măsuţă-altar, cu picioarele masive, uşor
tronconice, iar mai la V (S. li, caroul 26b-c) era o altă măsuţă
altar, precum şi o mare cutie de lut, cu colţurile uşor rotunjite,
care se îngusta treptat spre gură. Lângă acest din urmă
complex (la m. 26b din S. 11) s-a găsit (în 1998) vasul ce
adăpostea cele 21 de statuete, 13 scăunele, precum şi 21 de
mici conuri cu cap mobil şi un şirag cu 42 de perle de lut. Un alt
complex de cult, aparţinând aceleiaşi faze de construcţie, era
asemânător cu "cutia" din zona estică şi a fost descoperit în S.
III, la marginea de NV a locuinţei (carourile 23 - 24a-b). În
preajmă (m. 26b) s-a găsit un alt picior de la o măsuţă-altar.
Unele fragmente de lutuieli de pereţi prezintă impresiuni de pari
(diametrul de circa 1 cm) pe o faţă, iar pe cealaltă impresiuni de
nuiele (orientate transversal pe primele), arătând că, la
construcţia pereţilor, intre pari se făceau împletituri de nuiele,
peste care se aplica lutuiala.
De remarcat că la marginile locuinţelor, ca şi dincolo de
ele, s-au găsit numeroase râşniţe (mai ales fragmentare) şi
trecătoare, ceea ce indică o intensă activitate de măcinare a
cerealelor. S-au găsit şi mai multe fragmente de topoare
şlefuite (două perforate), numeroase unelte de silex. Oasele, în
număr foarte mare, urmează a fi analizate. Se pare că o
pondere mare avea şi culesul, cum indică numeroasele cochilii
de melci şi, îndeosebi, valve de scoici.
Locuinţa nr. 2 a fost surprinsă parţial în S. IV (carourile
16b-c), continuându-se spre NE şi SE. Prezenta platformă de
lut pe bârne. În colţul ei de NV era o râşniţă de mari dimensiuni,
spartă în mai multe fragmente. Lângă ea se găseau
fragmentele unui mare vas de provizii, acoperite parţial de
lutuieli de pereţi.
Locuinţa nr. 3 se conturează intre locuinţele 1 şi 2,
îndeosebi în caroul 19 din S. IV şi parţial S. 11. Se prezintă sub
forma unei aglomerări masive de lutuieli de platformă şi de
perete, mai ales spre malul de SE al S. IV. Lipiturile de
platformă (groase de circa 14 cm) prezintă amprente de bârne,
orientate N - S, cu un diametru de circa 8 cm. În caroul 19c, sub
căzăturile pereţilor, pare să se contureze o vatră, cu o suprafaţă
perfect netedă. După adunarea fragmentelor ceramice, resturile
acestei locuinţe au fost lăsate in situ, pentru a se încerca
dezvelirea ei integrală în altă campanie.
Locuinţa nr. 4 a fost dezvelită doar parţial, cu ocazia
cercetării zonei din preajma cuptorului, spre marginea de SE a
S. IV, între m. 29 şi 32. Vestigiile ei se găseau mai ales între 1,35 şi -1,5 m de la suprafaţă, în nivelul al VII-iea: fragmente
liniar-ceramice tipice, topoare, foarte multe aşchii şi deşeuri de
silex (dar şi câteva piese întregi), multe oase şi scoici. În dreptul
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net. Cea de coacere a fost făcută dintr-un lut fin, nisipos, care
s-a păstrat sub formă de glomerule (pe o grosime de O, 1 - 0, 15
m), în timp ce partea inferioară a fost amenajată în lutul cruţat
la săpare, astfel că pereţii se prezintă ca o crustă înroşită, cu
grosimi cuprinse între 0, 1 şi 0,2 m, în funcţie de intensitatea
focului. Fundul gropii se găsea la -1,65 m de la suprafaţa
actuală şi prezenta o vatră puternic zgurificată. La circa 0,35 m
de la fundul cuptorului (pe latura de NE) se deschidea gura de
alimentare, lată la bază de 0,45 m. Gura de alimentare
comunica cu groapa fochistului printr-un tunel lung de circa 1
m. La bază, cuptorul avea o formă pătrată cu latura de 1, 1 m şi
se ridica uşor tronconic până în dreptul plăcii de separare, care
a lăsat, în pereţi, o amprentă de masă vitrificată, groasă de
circa 0,3 m. Groapa fochistului (lungă de 2,45 m şi lată de 0,9
m) era plină, între -0,6 m (de unde a fost surprinsă) şi până la 0,8 m, tot cu dărâmături zgurificate ale cuptorului. Spre NE,
prezenta o treaptă de coborâre (lată de 0,6 m), cruţată în lut. La
fundul gropii erau scheletele a două bovine, puse cap la cap. în
umplutura gropii, spre tunelul de alimentare, s-au găsit şi două
piroane de fier, iar un al treilea a apărut în umplutura superioară
a cuptorului (aceste obiecte de fier sunt argumentele cele mai
puternice pentru o datare a complexului în epoca modernă).
Deci, după dezafectarea complexului, atât cuptorul, cât şi
groapa fochistului au servit pentru depunerea de deşeuri
menajere. Din păcate, nu am descoperit nici un obiect care să
ne permită o datare mai precisă a acestei instalaţii.
Concluzii preliminare. Săpătura din august 2000 ne-a
permis să elucidăm o parte însemnată a problemelor apărute în
sondajele anterioare, în legătură cu construcţia precucuteniană,
ce a jucat. aproape sigur, rolul unui sanctuar al comunitătii din
acest loc. întregirea şi studiul pieselor descoperite, punerea în
corelaţie cu cele..din anii anteriori, va aduce şi alte clarificări
privind practicile de cult ce se desfăşurau aici. A fost sesizată,
de asemenea, existenţa şi a altor locuinţe precucuteniene (nr. 2
şi 3), plasate foarte aproape între ele, ceea ce ne face să
bănuim că este vorba de o aşezare dens locuită. Remarcăm şi
confirmarea certă a existenţei unei locuiri din cultura ceramicii
liniare (locuinţa nr. 4).
în fine, trebuie subliniată şi prezenţa acestui interesant
complex tehnic, datând fie din secolul al IV-iea p. Chr„ fie din
perioada modernă (probabil secolele XVIII - XIX), care
întregeşte datele etnologice cunoscute până-n prezent despre
cuptoarele de ars ceramică.
Toate aceste date ne fac să credem că situl din punctul
Balta Popii, de pe raza satului lsaiia, merită o cercetare de
lungă durată, ceea ce ar impune reglementarea regimului
proprietăţii pentru o suprafaţă de aproximativ un hectar.
Finanţarea a fost asigurată integral de dr. Romeo
Dumitrescu, director general al Fundaţiei Mileniului III din
Bucureşti, urmând ca materialele rezultate (după prelucrare la
Universitatea din laşi) să intre în custodia Fundaţiei.
Planşa 28

complexes d'habitat ont ete decouverts: encore deux habitation
de la civilisation Precucuteni (nos. 2-3) et /'une appartenant ala
civilisation de la ceramique rubanee; six fosses; un fourneau de
l'âge moderne.

Studiul preliminar arheozoologic al materialului animalier
descoperit înasezarea precucuteniană de la lsaiia - "Balta
Popii" (judelui laşi) - campania 2000
Anca Coroliuc, Sergiu Haimovici (UAIC

laşi)

În urma săpăturilor executate în aşezarea precucuteniană
de la lsaiia, au fost culese un număr de 262 resturi animaliere
reprezentate, pe de o parte. prin moluşte (Lamellibranchiatae genul Unio, un număr destul de mare (61 ), şi Gasteropodae genul He/ix, în număr de 11 exemplare), iar pe de altă parte,
fragmente osoase de mamifere: nu a fost pusă în evidenţă nici
o altă grupare de vertebrate şi ne miră faptul că nu există
resturi de la peşti, deoarece pe cursul inferior al Jijiei, în mod
cert s-au găsit specii de peşti de apă dulce, unii destul de mari
ca talie, de la care, dacă ar fi fost consumaţi, ar fi rămas cel
puţin vertebrele.
Dintre resturile osoase de mamifere, în număr de 190, au
putut fi determinate aproximativ 80%, restul fiind incluse în
grupa fragmentelor nedeterminabile, întrucât sunt aşchii osoase
la care nu s-a găsit nici un element de identificare. Cele 152 de
resturi aparţin la următoarele specii: Castor fiber, Sus scrofa
domesticus, Sus scrofa ferus, Cervus elaphus, Capreolus
capreolus, Ovicaprinae (genul Ovis, poate şi Capra), Bos
taurus, Bos primigenius, Equus cabalus.
Specia cu cea mai mare frecvenţă e reprezentată de Bos
taurus cu 92 fragmente, iar strămoşul său, Bos primigenius, are
doar 2 fragmente. Resturile de Bos taurus sunt mult mai
numeroase decât suma tuturor celorlalte specii de mamifere:
talia sa e mare, observându-se un puternic dimorfism sexual,
încât pare că ar fi existat două tipuri de taurine, fapt considerat
actualmente desuet. Totuşi, somatoscopic şi metric, ele se
diferenţiază bine de Bos primigenius.
După taurine, urmează cervidele, care, se ştie că sunt
doar sălbatice: Cervus elaphus (cerbul) este mult mai comun
decât Capreolus, reprezentat doar prin câteva fragmente.
Suinele, reprezentate, pe de o parte, prin porcul domestic
(Sus scrofa domesticus) iar, pe de altă parte, de mistreţ (Sus
scrofa ferus). sunt în cantitate mică; s-a putut diferenţia
somatoscopic şi metric, porcinele de strămoşul lor sălbatic,
mistreţul, dar aceste din urmă e mai frecvent decât
descendenţii lor domestici.
Se ştie că ovicaprinele, reprezentate prin genul Ovis şi
prin genul Capra, la latitudinile noastre, sunt doar domestice,
strămoşii lor nefiind autohtoni; am pus în evidenţă, precis,
ovine, dar nu putem fi sigur dacă există şi caprine; resturile de
la aceste cornute mici fiind destul de puţine.
Amintim că s-a găsit şi un maxilar inferior de Castor fiber.
în ceea ce priveşte calul (Equus cabalus), acesta este, pentru
începutul eneoliticului, în cantitate relativ mare (6 resturi), dar,
din păcate, nu putem spune dacă era domesticit sau nu. Nu
putem răspunde la întrebarea dacă exista sau nu şi câine
domestic în staţiune: chiar dacă s-ar fi găsit, el trebuie să fi avut
o frecvenţă mică, doar astfel explicându-se faptul că nu a fost
găsit în materialul nostru.
Având în vedere cele afirmate mai sus, putem spune că
populaţia precucuteniană din habitatul de la lsaiia, avea ca
ocupaţie principală creşterea animalelor, în special a taurinelor,

Resume
Par la suite des fouilles de 1996 et 1998, en 2000 a ete
integralement decouverte l'habitation no. 1 (la deuxieme phase
de la civilisation Precucuteni), qui a eu un evident caractere de
culte (sanctuaire), tel que de nombreuses pieces rituelles
temoignent. Ces pieces on trouve a la fois dans Ies deux
phases d'existence de la construction, surtout autour des âtres.
On remarque un recipient en argile grossiere, ou un veritable
pantheon de 21 statuettes teminines et 21 cones masculins
stylises a tete mobile (en plus, 13 petits sieges et une rangee
de 42 de petites perles en argile) a ete conserve. D'autres
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că s-a găsit doar un rest mic de ax cornular, ce
probabil, individului mai tânăr, ci şi prin unele metrii
executate pe oasele lungi ale membrilor, calculându-se indici
care dau posibilitatea afirmării acestui fapt.
Pe baza dentiţiei maxilarului inferior (a apariţiei dentiţiei
jugale definitive) se constată că unul dintre indivizi (cel "mare")
avea o vârstă cam de un an şi două - trei luni, iar cel "mic" cam
cu două - trei luni sub un an. Se constată, de asemenea, un
decalaj între momentul apariţiei unor dinţi definitivi, pe de o
parte, şi momentul de închidere a discurilor de creştere ale
oaselor lungi, pe de altă parte; ultimul apare mai repede, astfel
că dentiţia prezintă, aşadar, un caracter conservativ, fapt
important pentru stabilirea posibilităţilor de decelare a
fenomenului de ameliorare rasială.
Deşi sunt încă în creştere, stabilirea prin metri şi
coeficienţi a înălţimii la greabăn arată existenţa unor vite de
talie, în general, relativ mică, încă probabil neameliorate. Se pot
observa, de asemenea, diferenţa dintre cei doi indivizi, încât se
pare că individul "mic" (mai tânăr, de altfel) prezintă fenomene
de precocitate în raport cu individul "mare" (mai în vârstă).

urmând la o distanţă foarte mare, porcinele şi ovicaprinele. O a
doua ocupaţie cu o pondere mult mai mică, dar bine
circumscrisă, era vânătoarea mistreţului, pe de o parte, iar pe
de altă parte, a cervidelor (Cervus elaphus şi Capreolus
capreolus), dintre ele, cerbul având ponderea cea mai mare.
Alături de ele, se vâna şi castorul, tot ca specie de interes
alimentar dar şi pentru blana sa. În măsura în care calul era
încă sălbatic, reprezenta şi el un element relativ important în
cadrul economiei vânătoreşti. O a treia ocupaţie, de mult mai
mică importanţa, dar totuşi bine reprezentată, era culesul

prin faptul
aparţinea,

moluştelor.

Luând în considerare cele de mai sus, putem spune că
ambientul din jurul staţiunii era într-o bună măsură silvestru,
fiind alcătuit, considerând altitudinea locului, din stejărişuri.
Prezenţa lamelibranhiatelor, pe de o parte, şi a castorului, pe
de altă parte, dovedeşte că în apropiere se găsea un curs de
apă destul de mare, a cărei faună era exploatată de către
respectiva populaţie. Într-adevăr, în apropierea aşezării curgea,
până de curând, râul Jijia, încât, lunca sa (probabil cu esenţe
moi de arbori) alături de mediul silvestru format din stejărişuri,
alcătuia mediul de viaţă al aşezării respective.

Resume
On etude Ies restes osseaux de deux individus de Bos
taurus (teme/Ies) encore jeunes, /'un plus jeune que l'autre.
Probablement qu'ils appartenaient a un type encore non
ameliore.

Abstract
The study concernes the faunistic remains from the
precucutenian settlement in lsaiia - "Balta Popii" (laşi county).
The founded species and their frequency have been
evidentiated; the occupations of the settlement inhabitants are
taken into consideration and in the end the environement they
held their lives is characterized.
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Studiul scheletelor a două cornute mari (Bos taurus\.
descoperite la lsaiia-"Balta Popii" (jud. lasiL într-un cuptor de
ars ceramică din epoca modernă
Sergiu Haimovici, Raluca Kogălniceanu (UAIC

Alexandru Suceveanu - responsabil

ştiinţific

(IAB)

Sector: Bazilica episcopală

laşi)

Colectiv: Alexandru Suceveanu - responsabil sector (IAB), Crişan
Muşeţeanu (MNIR), Gordana Milosevic (IA Belgrad), Adriana Panaite
(IAB), Constantin Băjenaru (MINAC)

În urma săpăturilor arheologice efectuate în 2000, de
Nicolae Ursulescu şi Vicu Merlan, în aşezarea
multistratificată de la lsaiia - "Balta Popii", jud. laşi, au fost
descoperite, în groapa fochistului unui cuptor de ars ceramică
din epoca modernă (probabil secolele XVIII - XIX), două
schelete de vite. Ele au importanţă (în afară faptului că aduc
unele date de ordin biologic privind creşterea animalelor) pentru
a se putea determina când a început folosirea unor metode de
ameliorare rasială în Principatele Române, fenomen de primă
importanţă socio-economică, despre care aproape că nu se
cunoaşte deocamdată nimic.
Mentionăm că starea de păstrare a resturilor osoase este
destul de 'precară, încât nu s-au putut reîntregi craniile; de
asemenea, datorită vârstei indivizilor toate oasele lungi, dar şi
vertebrele, sunt neepifizate (aveau încă discul de creştere
prezent, deci, practic, epifizele sunt desprinse de diafize şi a
fost imposibilă, în parte, reconstituirea, ca un întreg, a acestor
segmente osoase).
..
. . . ..
Nu s-a putut stabili cauza morţ11 celor doi md1v1z1, pe
schelet neexistând nici o urmă de activitate (manipulare)
umană; ea a fost naturală (inclusiv, poate, datorită unei boli)
sau, eventual, s-a intervenit doar la nivelul formaţiunilor moi ale
către

Începute în anii 1969 - 1970 şi reluate apoi, din 1984, an
de an, săpăturile arheologice din acest sector, inclusiv cele din
campania anului 2000 au dus la descoperirea, în cea mai mare
parte a ei (circa 90%), a marii bazilici episcopale din centrul
oraşului roman târziu Histria, ceea ce face ca în campaniile
următoare să nu mai fie necesare decât unele sondaje de
interes arheologic, dar mai cu seamă arhitectonic.
Suprapunând sau folosind monumente mai vechi (bazilica
din secolele IV - V p. Chr., canalul şi strada de la V, reparată în
secolul al IV-iea p. Chr.), marea bazilică episcopală este
construită la sfârşitul secolului al V-lea p. Chr. sau la începutul
celui următor. Măsurând 60 m în lungime (în care se includ şi
anexele de la E) şi 30 m în lăţime (transeptul. care ar fi putut fi
adăugat într-o primă subfază a primului nivel de existenţă a
bazilicii; celelalte piese ale bazilicii măsoară 20 m în lăţime),
bazilica episcopală se compunea dintr-un coridor porticat. un
atrium, prevăzut cu două anexe la N şi la S, precum şi cu un
portic în centru, nartex-ul, naos-ul trinavat, transeptul în mijlocul
căruia este amplasat un podium mai înalt (bema) şi absida,
flancată la N şi la S de două anexe.
La o dată ce trebuie căutată în a doua jumătate a
secolului al Vl-lea (poate după distrugătorul raid cutriguric din
anul 559), bazilica este parţial refăcută (pereţii ornamentaţi cu

corpului lor.
.. . . . .
•
S-a evidentiat, deocamdată, că amb11 md1v1z1 sunt mcă
tineri, unul cu ce~a mai tânăr decât celălalt şi că ambii aparţin'.
aproape cu siguranţă, unor femele (vaci), aceasta nu numai
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tencuială pictată, înălţarea

basilicii în apareiajul incintei. Un punct de vedere pe deplin cert
nu va putea însă fi formulat decât după examinarea relaţiei
dintre zid şi incintă pe toată lungimea basilicii.
De asemenea, a fost curăţată zona în care M. Lambrino a
efectuat seria de sondaje identificate pe fotografia aeriană
publicată în Les vases archai"ques d'Histria cu sigla B. Această
operaţiune a dus la punerea în evidentă a mai multor ziduri
realizate în diferite tehnici constructive care deschid o
problematică ce nu va putea fi rezolvată decât după un mare
număr de campanii arheologice.
Începerea cercetării arheologice propriu-zise în acest
sector va putea, sperăm, să permită stabilirea unor relaţii
stratigrafice şi cronologice cât mai precise care să ducă la
încadrarea monumentelor de aici în stratigrafia şi cronologia

podiumului din transept, amplificarea
anexelor care flancau absida). Descoperirea unor piese din
decoratia de marmură a bazilicii care nu sunt terminate lasă
deschi~ă posibilitatea ca unei prime distrugeri, de postulat în
jurul anilor 586 I 587 (când se va fi încercat recondiţionarea
unor piese), să fi urmat o alta, de căutat, judecând cel puţin
după materialul numismatic, după anii 592 / 593.
Următoarele (şi ultimele) două niveluri ne prezintă o
cetate în plin proces de ruralizare, bazilica încetând să
functioneze ca monument de cult (doar anumite încăperi ale
acesteia continuă să fie locuite) pentru ca ulterior, la momentul
ultimului nivel, ea să fie suprapusă de bordeie sau de locuinţe
cu ziduri fără fundaţii aparţinând ultimilor locuitori din cetatea de
pe malul lacului Sinoe.

histriană.

Resume
Les fouilles archeologiques effectuees dans le centre de
la cite d 'Histria entre 1969 - 1970 et puis, a partir de 1984,
chaque annee, ont mis au jour une grande basilique (60 x 30
m), tres probablement episcopale. Etant balie a la fin du Ve
siec/e ap. J. C. et cessant de fonctionner vers la fin du siec/e
suivant, e//e contient toutes Ies pieces connues pour ce genre
des monuments (portique, atrium, narthex, naos, transepte,
berna, abside et de nombreuses annexes). Au Vile siec/e elle
est superposee par des constructions qui temoignent de la
decadence finale de la vie d 'Histria .

Sector: B. T. G. (Bazilica din fata turnului G al zidului de
roman târziu)
Colectiv: Catrinei

Domănean\u

incintă

- responsabil sector (IAB)

În problematica urmărită de săpăturile arheologice
la Histria, cea a incintelor a ocupat un rol important.
Primele cercetări efectuate de Vasile Pârvan au avut ca rezultat
dezvelirea incintei romane târzii şi descoperirea unui alt zid de
apărare aflat la 370 m V de aceasta. A urmat Scarlat Lambrino
care l-a degajat în bună parte de sub dărâmături. Cercetătorilor
de după război, începând cu anul 1949 şi până astăzi, le revine
însă meritul de a fi stabilit cronologia acestor incinte cu faze şi
subfaze de construc!ie şi reparaţie, precum şi descoperirea
zidurilor de apărare din epoca greacă: arhaică, clasică,
desfăşurate

Sector: Basilica "Pârvan"
Colectiv: Mircea Angelescu - responsabil sector, Adriana Panaite (IAB)

Reluarea cercetărilor în acest sector din partea de S a
propune valorificarea ştiinţifică a săpăturilor efectuate
aici de către V. Pârvan şi M. Lambrino, în sensul recuperării
elementelor stratigrafice care să permită o actualizare a datelor
pe care le avem la dispozi!ie pentru monumentele din această
zonă a cetă!ii.
Scurta campanie 2000 (1 - 15 august) a fost folosită
pentru curăţarea vegetaţiei şi pentru a scoate la lumină zidurile
păstrate intre vechile săpături antebelice, sarcină îngreunată de
forma neregulată pe care au avut-o încă de la început aceste
sondaje precum şi de faptul că inexistenţa unor cercetări
recente a dus la acumularea unei mari cantităţi de pământ
deplasat şi care a acoperit vechile intervenţii.
Eforturile s-au concentrat asupra zonei basilicii "Pârvan"
şi a străzii adiacente acestui monument, scopul urmărit fiind
acela de a încerca aducerea de precizări referitoare la
cronologia celor două structuri, precum şi identificarea unor
elemente - în cazul în care ele mai există - care să permită
relaţionarea lor stratigrafică cu zidul de incintă care pare a avea
în această zonă un traseu prea puţin cunoscut. La aceasta se
adaugă şi stratificarea diferitelor faze constructive ale incintei
care este foarte probabil să se suprapună începând cu acest
punct şi până la extremitatea sa estică.
În acest scop, a fost curătată zona afectată de sondajul
început şi abandonat de V. Pârvan pentru latura de S a incintei
târzii, care cuprinde şi latura de S a basilicii. Relatia dintre cele
două monumente a fost interpretată diferit până a'cum, pornind
de la afirmaţia lui Pârvan care vorbea despre "basilica creştină
~ zidul cetăţii". Una dintre puţinele observaţii pe care
cercetarea de anul acesta ne permite să o facem este că zidul
de S al basilicii suprapune parţial paramentul exterior al zidului,
aşa cum pare a indica amprenta lăsată de fundaţia zidului
cetăţii îşi

elenistică.

Săpăturile arheologice efectuate în ultimii ani au condus
la concluzia că în epoca elenistică Histria avea două fortificaţii,
una a acropolei şi o alta a aşezării civile. Cea din urmă apăra o
suprafaţă foarte mare urmând în linii mari traseul incintei
arhaice pe care o suprapune în bună măsură.
Această constatare a ridicat o nouă problemă. Care a fost
situaţia în epoca arhaică? O informaţie preluată de Grigore
Florescu în Histria I (1954) şi confirmată de profesorul Dinu
Adameşteanu, participant la săpăturile dinainte de război,
vorbeşte de existenţa în nava de N a bazilicii din faţa turnului G
(al zidului de apărare roman târziu) a unei fortificaţii arhaice de
mari dimensiuni, aflată la aproximativ -2 m adâncime.
Acest lucru ne-a îndemnat să facem noi investigaţii pentru
a vedea dacă situa!ia constatată pentru epoca elenistică este
aceeaşi cu cea din epoca arhaică: incinta de acropolă, dublată
de o alta a aşezării civile. Ca urmare s-au trasat două sectiuni
în navele laterale ale sus numitei bazilici, perpendiculare' pe
zidurile sale de E şi V.
Sectiunea din nava de N a nimerit chiar în sondajul
Lambrino, despre care nu aveam nici o indicaţie topografică şi
care fusese umplut cu pământ după ce se recoltaseră cu multă
conştiinciozitate aproape toate fragmentele ceramice şi
obiectele care au fost descoperite. La aproximativ -2 m
adâncime a apărut stânca, suprapusă de ceea ce presupunem
a fi solul antic. Singurele elemente puse aici în evidentă sunt: 1.
zidul de E al bazilicii suprapune un altul mai vechi din a doua
jumătate a secolului al III-iea (fapt ştiut deja dintr-o săpătură
efectuată de Al. Suceveanu în anii 1969 - 1970); 2. din dreptul
acestui zid, spre V, pe o lungime de 7 m a apărut o zonă cu
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an old excava/ion made by Lambrino, who was fild up and this
is the reason why our excava/ion was usellesly.
ln the section from the south nave we had a similar
situation, because heer was undertaken another excavation in
1949 by Gr. Florescu. Fortunately, here were preserved little
parts which were not disturb; on the basis of them we had
obtain the following stratigraphy:
- over the rock there is an padding of shells and sand with
ceramics, dated between the fast quarter of the 'lfh
century B. C. and the first half of the next century;
- a levei with a lot of ruins dated in the second half of the
6fh century B.C.;
- a levei from the second half of the 5fh century B. C.;
- two helenistic /ewe/s dated between the second half of
the 5fh century B.C. and 3rd century B.C.;
- a damaged Late Roman tomb.

pietre aşezate, care a fost demontată şi se afla cam la
aproximativ 50 m deasupra stâncii.
În secţiunea din nava de S situaţia s-a repetat în parte.
Aici am întâlnit sondajul lui Grigore Florescu din anul 1949, care
din fericire pentru noi nu a coborât chiar până la stâncă şi nu a
mers până în pereţii bazilicii, rezervându-ne la E şi la V câte o
porţiune de teren de aproximativ 2 m lungime nederanjată.
Aceasta ne-a oferit posibilitatea unei "mini" stratigrafii a oraşului
grec în chiar centrul său (evident s-a pornit de la nivelul actual
al bazilicii care se află la cota superioară a fundaţiei). O primă
descoperire este cea a unui mormânt deranjat, fără inventar.
Având în vedere locul său de descoperire, în plină cetate,
credem că este vorba de o înmormântare târzie, într-un
moment în care locuirea la Histria încetase sau era doar
sporadică.

Urmează două

niveluri elenistice, secolul al III-iea a. Chr.
de amforă de Cnidos, tipul cu prora) şi a doua
jumătate a secolului al IV-iea a. Chr. (două ştampile de amfore
thasiene, 350 - 340 a. Chr., fragmente de lekanis cu figuri roşii
de la mijlocul secolului al IV-iea a. Chr., etc.). Pe ambele
niveluri s-a găsit câte o intruziune de epocă romană, respectiv
un fund de amforă şi un fragment de olişoară decorată cu
caneluri orizontale.
Al treilea nivel aparţine celei de-a doua jumătăţi a
secolului al V-lea a. Chr. judecând după cele mai recente
fragmente ceramice descoperite pe el (foarte multe fragmente
de amfore de Chios cu gâtul scurt şi umflat).
Al patrulea este cu certitudine arhaic, din a doua jumătate
a secolului al Vl-lea a. Chr. El este suprapus de un strat gros de
dărâmătură, cu pietre, fragmente de vatră şi multă ceramică.
Din nou fragmente de amfore de Chios, ceramică Fikellura,
boluri, un fragment de droop-cup şi, nu în ultimul rând, o
statuetă de teracotă reprezentând o divinitate feminină aşezată
pe tron, căreia îi lipsesc din păcate capul şi atributul pe care îl
avea pe genunchi (Cybele ?).
În ambele capete ale secţiunii din nava de S a bazilicii, la
E şi la V sub aceste niveluri apare o umplutură cu scoici şi nisip
în care materialul ceramic este foarte variat mergând din ultimul
sfert al secolului al VII-iea a. Chr. (fragment stil Wild Goat
mijlociu, bol cu rozete din puncte tipul timpuriu) până către
mijlocul secolului al Vl-lea a. Chr. (fragment de farfurie stil Wild
Goat târziu). Ţinem să menţionăm că această "mini" stratigrafie
a fost făcută pe o "mini" suprafaţă, respectiv de 2 x 2 + 2 x 2 m
la cele două extremităţi ale secţiunii.
Săpătura noastră a ajuns până la stâncă cu excepţia
marginii de V, unde apariţia în ultimele zile a unei situaţii
speciale, ne-a determinat să amânăm cu un an rezolvarea ei.
Stânca nativă a fost amenajată de primii locuitori ai
Histriei care au nivelat-o cu un strat de lut curat. El este
suprapus din loc în loc pe o distanţă de peste 13 m, de un fel
de trunchi de piramidă, tot din lut, cu o înălţime de aproximativ
0,5 m şi una din laturi de 0,65 m. Raţiunea acestor "construcţii"
ne-a rămas deocamdată inexplicabilă.
Planşa 29
(ştampilă

Sector: Zona sacră
Colectiv: Alexandru Avram - responsabil sector, Monica Mărgineanu
Cârstoiu, Iulian Bîrzescu (IAB); Konrad Zimmermann (Univ. Rostock);
studenţii: Adrian Robu (FIB), Mădălina Claudia Firicel (Facultatea de
Limbi Străine - secţia de Limbi Clasice, Univ. Bucureşti), Ştefan Bîlici,
Virgil Apostol (Institutul de Arhitectură 'Ion Mincu' Bucureşti), Daniel
Gabriel Popescu (Univ. Craiova), Alexandru Bounegru (UAIC laşi, Fli),
Florina Panait (UO Constanţa)

Campania desfăşurată între 17 iulie şi 12 septembrie
2000 şi-a propus următoarele obiective: adâncirea săpăturii sub
ultimul nivel elenistic în zona extrem estică a sectorului cercetat
şi continuarea săpăturii în "groapa sacră" situată la SE de
templul Afroditei.
Reamintim că în 1996 - 1997 am dezvelit în totalitate
temelia unei basilici compuse din atrium şi naos (L = 15,2 m;
Latrium = 4,6 m; la1rium = 7,2 m la exterior, 6,3 m în interior; Lnaos =
7,85 m; lnaos = 6,7 m la exterior, 5,8 m în interior; deschiderea
maximă a absidei =1,8 m; grosimea zidurilor =0,85 I 0,95 m,
cu excepţia zidului sudic = 1,4 m). Fundaţia zidului de E al
acestei basilici, demantelată intenţionat, era adosată direct
temeliei incintei târzii. Basilica - datată conform poziţiei sale
stratigrafice în sec. al V-lea p. Chr. - era, la rândul său,
suprapusă de încăperile As I Ba ale locuinţei datate în sec. al Vllea p. Chr. situate între zidul de incintă post-gotic şi str. li. Pe de
altă parte, aşa cum rezultase din secţiunea ~ I 1992 - 1993 şi
din cercetările din 1996, când s-a dezvelit aproape complet
basilica, fundaţiile acestui din urmă edificiu distruseseră
complet depunerile arheologice anterioare din epoca imperială.
Primul strat surprins nederanjat era databil în epoca elenistică
târzie. În secţiunea ~ I 1993 am distins trei nivele elenistice,
notate (de jos în sus) I, li, III, databile respectiv în sec. al III-iea,
al II-iea şi la sfârşitul sec. al II-iea sau începutul sec. I a. Chr.
În campania 2000 au fost dezvelite complet trei baze de
calcar realizate din spolii provenite de la monumente mai vechi
(două dintre acestea fuseseră identificate în 1996-1997, iar cel
de al treilea era acoperit parţial de zidul târziu As I Ba demontat
abia în această campanie). Aceste baze au fost notate, de la S
spre N, respectiv aa, ~~ şi yy. Monumentul aa stă pe nivelul
elenistic mijlociu (N li) cu trei din laturile sale, în vreme ce latura
sa de vest prezintă o temelie care se adânceşte sub acest
nivel. Bazele~~ şi yy stau şi ele pe N li.
Adâncind săpătura în zona exterioară monumentelor, am
constatat, după demontarea nivelului N li, existenţa unui strat
compact de scoici, iar sub acesta un nou nivel elenistic (primul
în ordine cronologică, N I). Din N I, compus dintr-o lutuială

Abstract
During the archaeological campaign from the summer of
year 2000 in the sector named B. T. G. (basilica which is in front
of the Tower G from the Late Roman city wall) we made two
sections in the north and south naves of the basilica, in order to
check an informa/ion in acordance with heer might have been
placed the archaic wall of the Acropolis .
The section started from the north nave and came across
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"suprafaţa P 4/5"). Groapa se prezintă ca o foarte pronunţată
albiere naturală a stâncii de şist pe care este amplasată zona
sacră a cetăţii. Această groapă naturală ("marea depresiune" în
notaţiile de săpătură din anii '70) a fost recent interpretată de
Petre Alexandrescu drept o "groapă sacră". Prezenţa acesteia
în dreptul colţului de SE al templului Afroditei nu poate fi
întâmplătoare. Mai mult decât atât. existenţa treptelor pe latura
de E a templului, cu vedere spre "marea depresiune" şi spre
aliniamentul de baze de-a lungul "căii sacre" poate constitui un
indiciu pentru faptul că de aici erau urmărite procesiunile.
În faza iniţială (arhaică, poate şi clasică) groapa naturală nu
fusese umplută; este foarte posibil, în cazul în care în zonă
exista un izvor, ca aici să fi fost un mic lac. Cert este că în
epoca elenistică groapa a fost umplută. Atât săpăturile din
1998, cât şi cele din actuala campanie au pus în evidenţă
existenţa unei masive umpluturi peste care au fost construite
monumente. Unul din acestea fusese parţial surprins în 1998
(două blocuri fasonate de calcar amplasate la marginea de E a
gropii, vizibil peste umplutura elenistică şi uşor deplasate faţă
de poziţia iniţială). Din acest monument au fost descoperite în
actuala campanie încă două blocuri; monumentul continuă spre
E, dar nu a putut fi cercetat în întregime, atâta vreme cât este
acoperit de masivul profil P4. Umplutura gropii a furnizat o
imensă cantitate de materiale (cu precădere ceramice, dar şi
obiecte de piatră, monede, obiecte de bronz, fragmente de
statuete de teracotă) din epoca elenistică. Atrag atenţia mai
ales un fragment de krater West Slope inscripţionat cu un
graffito (un fragment din acelaşi vas fusese descoperit în 1998)
şi un graffito pe un ciob cu firnis (se distinge numele zeiţei
Leto).
În epoca romană au continuat depunerile peste fosta
groapă. Între acestea se remarcă o groapă (notată i5) care
porneşte dintr-un nivel roman târziu (nedefinit încă cu precizie);
o groapă de mai mici dimensiuni (i5') a fost surprinsă în
interiorul acesteia din urmă. În sfârşit, cu ocazia răzuirii
profilului P5, în zona incidenţei acestuia cu profilul P4/5, la mică
adâncime faţă de actualul nivel de călcare s-a descoperit un
mormânt de inhumaţie. Este vizibilă în profil o parte din schelet.
iar un medalion de bronz a fost deja recuperat. Mormântul
poate fi pus în legătură ori cu basilica (este situat la N de altarul
acesteia) ori cu orizontul de înmormântări intramurane târzii din
ultimele faze de existenţă a cetăţii. Cercetarea sistematică a
mormântului va avea loc în următoarea campanie.

compactă şi

bine pus în evidenţă de urme de arsuri, pornesc
gropi. Una, de mici dimensiuni, se află în partea de S,
între aa şi zidul interior al basilicii. Pe fundul gropii se afla un
perete de vas albiat de piatră (probabil fragment de mortarium),
iar în acesta erau depuse fragmente informe de cuarţit. O_a
doua groapă (notată E) era parţial suprapusă de baza ~~· ln
aceasta s-a găsit material ceramic amestecat, inclusiv
fragmente databile în epoca clasică şi arhaică. De asemenea,
au fost scoase câteva blocuri de calcar, dintre care unul
prezintă un profil. Acesta făcea parte în mod evident din
monumentul dezafectat la o dată nedeterminată precis, din ale
cărui spolii s-a constituit baza pp. Rezultă că în momentul
amenajării nivelului N li (sec. li a. Chr.) monumentul în cauză
era deja distrus; unele părţi componente au fost abandonate
(precum blocul aruncat în groapă). iar altele au fost reţinute
pentru a se construi baza ~~·
După demontarea nivelului N I (cu excepţia suprafeţei în
care se află amplasate cele trei baze elenistice) am surprins un
strat de arsură puternică. Este vorba de arsura semnalată în
mai multe rânduri de vechile săpături din zona sacră, databilă la
sfârşitul sec. al IV-iea a. Chr. şi pusă în legătură cu distrugerea
Histriei de către Lysimachos (cca. 313 a. Chr.). Arsura în cauză
desparte orizontul elenistic (cu cele trei nivele) de orizontul
anterior (epoca clasică).
În ultima parte a campaniei am realizat o secţiune
orientată aproximativ E - V, lată de 1,5 m, la N şi de-a lungul
zidului care desparte atrium de naosul basilicii. Secţiunea a fost
adâncită până la stâncă. Stratigrafia se prezintă în felul
următor: stratul de arsură, un strat compact de pământ galbenbrun, mai jos o arsură, iar la bază un strat gros de pământ brun.
În stratul de arsură s-au descoperit doi cercei de aur. În stratul
superior de pământ galben-brun s-au descoperit numeroase
fragmente ceramice (toate de mici dimensiuni, extrem de
fărîmiţate) databile majoritar în sec. al Vl-lea a. Chr„ însă şi în
sec. al V-lea a. Chr. (unele fragmente de opaiţe şi de amfore de
Chios etc.). Datarea stratului în sec. V a. Chr. este aşadar
asigurată de materialele cele mai r~cente. Stratul inferior a
furnizat, la rândul său, o cantitate remarcabilă de fragmente
ceramice datate exclusiv în epoca arhaică. Atrag atenţia
numeroasele fragmente de opaiţe.
Stratului arhaic îi corespunde un zid de marmură orientat
aproximativ N - S, oarecum paralel cu viitorul traseu al incintei
post-gotice. Acest zid, descoperit parţial în campaniile trecute,
cu ocazia cercetării incintei târzii, avea până acum o poziţie
stratigrafică incertă. Abia acum i s-a asigurat datarea în sec. al
Vl-lea a. Chr.; s-a putut stabili, de asemenea, că zidul era încă
func\ional în epoca clasică.
Rezultatele obţinute în acest sector permit o interpretare
topografică
de mare însemnătate pentru ansamblul
problematicii pe care o ridică zona sacră. Cele trei nivele
elenistice succesive, cu cele trei baze (foarte probabil de statui
sau de stele votive - cu inscripţii sau anepigrafe), care se
înscriu pe acelaşi aliniament cu bazele de la sud de
monumentul D (descoperite în vechile săpături) pun în
evidenţă, cel mai târziu în epoca elenistică timpurii, via sacra,
calea de acces dinspre S spre zona sacră. Antecedentele
acesteia par însă să fie mai vechi, judecând după prezenţa
zidului de marmură (!), care bordează strada la E şi care ar
putea fi interpretat ca un peribol al incintei sacre.
Această imagine topografică pare să fie confirmată şi de
prezenţa "gropii sacre", a cărei cercetare a început în 1998. În
campania 2000 am adâncit săpătura în zona cuprinsă între P 4
şi capătul secţiunii a/ 1997 (suprafaţa rezultată a primit notaţia
două

Resume
Les fouilles de 2000 ont porte sur Ies monuments de
basse epoque hellenistique situes sur ce qu'on interprete
comme
"voie
sacree"
(precisions
chronologiques
supplementaires) et sur une fosse situee a /'est du temple
d'Aphrodite. Dans cette fosse naturelle, creusee dans le rocher,
on a degage plusieurs remplissages d'epoque hellenistique,
riches en materiels ceramiques, sans pour autant aboutir a en
degager tout le contenu.
Sector Extramuros: Poarta Mare - Turnul Mare
Colectiv: Paul Damian, Adela Bâltâc, Christina Ştirbulescu (MNIR),
Decebal Vleja, Emil Dumitraşcu, Gabriel Bălan - studenţi (FIB)

în toamna anului 2000 am început cercetarea zonei din
exteriorul incintei cetăţii târzii, situată între Poarta Mare şi Turnu
Mare, din dorinţa mărturisită de a face o serie de observaţii
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se păstrează doar opt) cu lungimi cuprinse intre 0,8 - 1,8 m. În
continuarea acesteia, spre N se găseşte un pavaj (L = 1,5 m, I
= 1,14 m) construit din cărămizi (cu dimensiunile de 0,33 x 0,33
m). Strada pare a fi mărginită la V de o bordură formată din
pietre şi şisturi legate cu mortar (L = 3,85 m, I = 0,45 m). Sub
această stradă se aftă un canal (L = 4 m, I= 0,7 m) construit din
dale de calcar aşezate verticale, lăţimea interioară a canalului
fiind de 0,22 m. Menţionăm că dalele ce-l suprapuneau nu mai
există. La vest de această amenajare se aftă un zid (în casetele
B 2 şi C 2) construit din şisturi verzi legate cu pământ, surprins
pe L = 8,68 m şi I = 0,8 m.
În casetele D 1 - 2 a fost surprins traseul unei alte străzi,
orientate E - V, cu o lăţime de aprox. 4 m, fiindu-i degajată
bordura nordică (L = 5,28 m, I = 0,25 m, h = 0,07 m) construită
din dale de calcar. Traseul străzii, suprapus de incintă, se poate
observa şi în interiorul cetăţii târzii. Bordura şi strada sunt
acoperite de o lutu ială din pământ galben cu o grosime de O, 1 0,2 m, distrusă pe alocuri de un strat de dărâmătură.
O încăpere a unui alt edificiu a fost surprinsă în casetele
E 1 - 2, D 1 - 2 din care se păstrează trei ziduri: zidul a (orientat
N - S), construit din bucăţi de şist verde şi calcar legate cu
pământ, are L = 5,14 m, I= 0,66 m, h = 0,63 m; zidul b (orientat
E - V), tot din şisturi verzi legate cu pământ, are L = 3,80 m, I =
0,54 m, h = 0,23 m; zidul c (orientat E - V), construit din blocuri
mari de piatră legate cu pământ, intre care apar şi şisturi verzi
şi calcare, are L = 5,8 m, I = 0,47 m, h = 0,31 m. La E de zidul
c se aftă o bordură (orientată N - S) din şist verde (L = 1,26 m, I
= 0,43 m, h = 0,2 m), care pare a mărgini o stradă (L = 1,6 m, I
= 0,8 m, h =O, 17 m) formată din pietre şi fragmente de dale de
calcar (sparte). Şi această stradă este suprapusă de zidul de
incintă şi prezintă urme puternice de arsură. În casetele B, C,
D, E - 3 au fost surprinse două ziduri paralele, distanţa intre ele
fiind de 1, 1 m, orientate N - S. Zidul a, dinspre E (L = 10,3 m, I
= 0,4 m, h = 0,32 m) este construit din şisturi şi blocuri de calcar
legate cu mortar (din nisip, var, fragmente ceramice pisate). În
caseta C 3, la V de acest zid, şi care pare a fi distrus de acesta,
se găseşte un canal (orientat SE - NV) format din 5 tuburi (0,45
x 0,4 m) de piatră îmbinate şi legate intre ele cu mortar. Primul
tub, dinspre E, are un orificiu (D = O, 15 m) de scurgere, astupat
ulterior cu un fragment de cărămidă lipit cu mortar. La N de
canal a apărut o nivelare/platformă păstrată pe L = 1,45 m, I =
0,82 m, din pietricele şi mici fragmente ceramice bine tasate,
care pare a acoperi canalul 4 .
Zidul b (L = 19 m, I = 0,81 m, h = 0,46 m) construit din
şisturi şi blocuri de calcar legate cu mortar din nisip, var şi
pietricele, este demantelat pe latura de V. În prima casetă (B 1),
la V de acest zid, se aftă o fântână, posterioară zidului, de
formă pătrată construită din şisturi verzi legate cu pământ (L =
1,4 m, I = 1,2 m, h = 0,35 m). Materialul arheologic este sărac,
fiind format din fragmente ceramice - amfore, ceramică de uz
comun-, fragmente de sticlă - mai ales de geam -, materiale de
construcţie - cărămizi, piroane, un fragment de fus de coloană
(L = 0,3 m, D = 0,35 m). În cursul cercetărilor au fost
descoperite 28 de monede, foarte prost conservate, dintre care
au fost identificate totuşi 185, 1O monede fiind emise la Histria
intre secolele V - I a. Chr., iar 8 aparţinând perioadei romane
(două sunt emise în perioada lui Septimius Severus, una din
timpul lui Aurelian, iar cinci se datează în secolul IV p. Chr.).

asupra locuirii romane timpurii, eventual a celei elenistice, dar şi
de a pune în valoare din punct de vedere turistic o porţiune din
perimetrul central al aşezării histriene. În pofida poziţiei centrale
şi a situării în imediata apropiere a zidului de incintă, zona
apare rar în mărturiile rămase din zbuciumata istorie a celor
peste 85 de ani de când au început cercetările asupra Histriei.
Poarta Mare şi porţiunea din imediata sa apropiere apar în
unele fotografii publicate de Vasile Pârvan 1, iar unele date
despre stratigrafia zonei se găsesc în primul volum din seria
Histria2; la acestea se adaugă cercetările efectuate cu ocazia
studierii zidului de incintă târziu 3.
Zona dintre Poarta Mare şi Turnul Mare, având zidul de
incintă la E şi drumul actual din circuitul de vizitare al cetăţii la
V, a fost împărţită în casete de 5 x 5 m, numerotate cu litere pe
direcţia N - S şi cu cifre pe direcţia E - V, aceeaşi regulă
aplicându-se şi în interiorul fiecărei casete, care la rândul ei a
fost împărţită în casete de 1 x 1 m. Din dorinţa obţinerii unor cât
mai riguroase observaţii arheologice, dar şi din motive practice
(acces, evacuarea pământului), spre S şi V a fost lăsat un
martor cu o lăţime de 1 m. Cercetarea a început în casetele B E (1 - 3), însumând o suprafaţă de 192 m2.
Deşi săpătura este relativ extinsă, în stadiul actual al
cercetării ne este greu să facem delimitări stratigrafice clare,
motivele ţinând de specificul zonei - o suprafaţă care a suferit
multe transformări, atât în perioada de după 238 p. Chr., cât
mai ales odată cu începerea săpăturilor în 1914. Astfel ne-am
aftat în situaţia de a delimita complexe imediat după înlăturarea
primilor 0,05 m din aşa-zisul vegetal la care se adaugă altele,
deja săpate, dar rămase inedite, dovada în acest sens
constituind-o unele secţiuni mai vechi surprinse în săpătura
noastră. Vom prezenta în continuare principalele complexe
cercetate în această campanie, urmând ca referiri asupra
stratigrafiei zonei să facem cu ocazia viitoarelor campanii
În caseta B 1 a început studierea unei clădiri de mari
dimensiuni, datată anterior zidului de incintă, din care a apărut
un zid (zidul a) format din trei blocuri mari de piatră (L = 2,85
m, I = 0,75 m, h = 0,46 m) aşezat pe un pat de pietre nelegate
cu mortar. La S de acest zid, a apărut o platformă de mortar
(din nisip, var, scoici pisate) care se întinde şi la vest de acest
zid. Sub zidul a (la -0,68 I -0,7 m), spre N, a apărut un alt
fragment de zid (zidul b) format din trei blocuri de piatră, care
intră în martorul de V (L = 3 m, I = 0,48 m). În c. a - b 1, la -0,24
m a apărut o amenajare (L = 1,21 m, I = 0,84 m, h = 0,42 m),
suprapusă de zidul de incintă, formată din pietre, peste care se
aftă o nivelare din scoici, cărămidă pisată, pietricele având ca
liant un mortar de culoare roz, de bună calitate. În c. a - b 2 - 4,
la -0,34 m a apărut o altă amenajare (L = 2,42 m, I = 1,42 m, h
= 0,47 m) din pietre legate cu pământ acoperite de o lutuială din
pământ galben.
Un alt complex cercetat este edificiul din caseta C 1, datat
tot anterior zidului de incintă, din care a fost cercetată o
încăpere, cu o suprafaţă surprinsă de aproximativ 19 m2.
Această încăpere este delimitată de trei ziduri. Zidul a (de la S,
orientat E - V) construit din blocuri mari de calcar având L = 5,8
m, I = 0,6 m, h = 0,2 m, zidul b (orientat N - S) construit din
şisturi verzi legate cu mortar, adosat zidului a, având L = 4,5 m,
I = 0,5 m, h = 0,3 m, zidul c (orientat E - V), construit din şisturi
verzi şi cărămizi (0,3 x 0,3 m) legate cu mortar, cu dimensiunile
L = 4, 18 m, I = 0,48 m, h = 0,35 m, suprapus de zidul de incintă.
La V de încăperea surprinsă, înglobând şi o parte din zidul a,
se întinde o amenajare, probabil posterioară, formată dintr-o
fântână, construită din ghizduri de piatră cu formă pătrată la
bază şi circulară în partea superioară (L = 1 m, hpasrrata = 0,78
m, D9urii = 0,65 m) şi o stradă din dale mari de calcar {din care

V. Pârvan, Începuturile vieţii romane la gurile Dunării, ediţia a
li-a, Bucureşti, 1974, p. 59, fig. 18 şi 19
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Materiale descoperite. În stratul de cultură, dar mai ales în
alunecat de pe platou peste pietrele zidului, s-a
descoperit o mare cantitate de vase ceramice fragmentare,
obiecte de lut, fier şi bronz.
Ceramica. Descoperită în cantitate mare, aceasta
cuprinde mai toate tipurile de vase cunoscute în siturile dacice:
borcane, ceşti-opaiţe, străchini şi fructiere (modelate cu mâna
sau roată), oale simple sau de tip celtic, ulcioare, căni,
kantharoi, strecurători (modelate cu roata) etc. Se remarcă mai
multe vase pictate în stilul celor descoperite în staţiunile de pe
Siret.
Obiecte din lut şi piatră: au fost descoperite fusaiole,
fragmente de râşniţă, o cute din piatră.
Unelte: au fost descoperite cinci cuţite de fier şi o daltă.
Piese de podoabă: au fost descoperite o fibulă de bronz
de tipul "fibulă cu ochi" folosită pe parcursul sec. I p. Chr. şi o
verigă de bronz.
Oase de animale. A fost descoperit un important lot de
piese ce vor fi prelucrate de specialiştii în domeniu.
Piesele descoperite sunt conservate, pa~ial restaurate şi
depozitate în MNIT.
Cronologia. Pe baza materialelor descoperite în campania
anului 2000 se poate spune că platoul, precum şi terasele din
partea nord-estică au fost locuite şi înainte de fortificare,
respectiv pe parcursul sec. III - li a. Chr. Cetatea s-a ridicat în
sec. I a. Chr. şi a dăinuit până la cucerirea romană, după care
zona nu a mai fost locuită. Având rosturi preponderent militare,
în interiorul cetăţii au funcţionat cu siguranţă şi ateliere de
prelucrare a fierului. În S. IX nu au fost descoperite materiale
aparţinătoare altor epoci istorice, respectiv primei vârste a
fierului, ca în săpăturile anterioare.
Cercetările viitoare vor urmări recuperarea materialelor
arheologice dislocate de construirea antenei, cercetarea
fortificaţiei de pe latura estică şi posibilul turn de apărare din
colţul nordic. Se va sonda de asemenea sectorul nord-estic
rămas neinvestigat în campania anului 2000.

2 . Histria I, Bucureşti, 1954, p. 77, fig. 11 şi p. 81, fig. 13, unde
sunt publicate câteva fotografii din zona curtinei f şi a turnului F
şi câteva date, mai ales de ordin stratigrafic, atunci când sunt
descrise situaţiile arheologice prilejuite de secţiunea de sondaj
E - V. (p. 163 - 180).
3. H. Nubar, A. Sion, Incinta romano-bizantină de la Histria în
lumina ultimelor cercetări, Revista muzeelor şi monumentelor.
Monumente istorice şi de artă, 1980, 1, p. 20 - 21. Cu ocazia
unui sondaj în interiorul bastionului F, pentru lămurirea unor
situaţii apărute se fac trei sondaje în exteriorul turnului, fiind
surprinse o serie de urme ale unor construcţii şi nivele de

pământul

dărâmătură masivă.
4. Platformă surprinsă şi

de cercetările din anii 1949 - 1952, v.
Histria I, p. 171
5. Identificate de către Mihai Dima.

97. Jigodin

Băi

(Miercurea Ciuc), jud. Harghita

Punct: Jigodin I · Câmpul Morii
Cod sit: 83366.05
Colectiv: Viorica Crişan - responsabil; Gabriela Gheorghiu (MNIT),
Cristina Popescu (MCR)
Cetatea dacică Jigodin I - Câmpul Morii este situată la S
de oraşul Miercurea Ciuc, pe pintenul stâncos ce se ridică
deasupra Băilor Jigodin. Aceasta a fost descrisă pentru prima
dată de Al. Ferenczi (1928), săpături propriu-zise fiind
întreprinse în anul 1950 de un colectiv condus de M. Macrea.
Cercetările arheologice au fost reluate în anul 1980 de către
Petre Roman şi continuate, cu unele întreruperi, până în
prezent. După 1990 ele sunt conduse de către Viorica Crişan.
În anul 1998 în interiorul cetăţii a fost amplasată o antenă
GSM, care a dus la distrugerea celei mai mari pă~i din platou şi
a fortificaţiei de pe latura de SV şi V.
Cetatea de la Jigodin I face parte din sistemul defensiv
dacic de pe linia Carpaţilor Răsăriteni. Ocupând o poziţie
strategică deosebită; de aici se putea supraveghea toată
depresiunea Ciucului (de mijloc şi de jos) dintre Racu şi Tuşnad

Bibliografie
1. Viorica Crişan, Dacii din estul Transilvaniei, Sfântu
Gheorghe, 2000
2. idem, în: Repertoriul Arheologic al judetului Harghita, Sfântu
Gheorghe, 2000.

Băi.

În campania anului 2000 a fost deschisă pe latura nordS. IX, de 4 x 20 m, cuprinzând o parte din platou şi
fortificaţia din acest sector. Cercetările au avut ca scop
verificarea sistemului de fortificare şi recuperarea materialelor
arheologice dislocate ca urmare a construcţiei amintite.
Descrierea săpăturilor. Fortificaţia a constat dintr-un zid
construit din pietre locale legate cu lut. Gros de circa 2 m,
acesta a fost ridicat pe stânca nativă pe care s-a pus iniţial un
strat de lut. Modul de construire a zidului este puţin diferit de
sectorul sudic, unde pentru amenajarea patului stânca a fost
spartă în formă de şanţ lăsându-se un pinten exterior pentru
susţinere. Piatra din zid provine în bună parte de pe pantă,
scoaterea ei ducând la accentuarea înclinării acesteia. Zidul a
fost distrus în antichitate, momentan putându-se observa doar
patul de lut pe care a fost amenajat. Pietrele au căzut în parte
în interiorul cetătii dar majoritatea lor spre exterior.
Complexe: În imediata apropiere a zidului, sub
dărâmături, s-au descoperit urmele unei locuinţe de suprafaţă,
marcată de cantităţi mari de lipitură, lemn carbonizat şi cenuşă.
În interior erau numeroase bucăţi de zgură de fier, un creuzet,
un fragment de râşniţă, o cute, un vârf de săgeată şi un cuţit de
fier, un borcan de dimensiuni mici şi numeroase fragmente de
vase modelate cu mâna şi la roată.
vestică

98. Jurilovca, corn. Jurilovca, jud. Tulcea [Argamum,
Orgame]
Punct: Capul Dolojman
Cod sit: 160653.02
Colectiv: Mihaela Mănucu Adameşteanu - responsabil (IAB); Vasilica
Lungu - responsabil sector (ISSEE); Mihaela Iacob - responsabil sector
(ICEM Tulcea); Florin Topoleanu - responsabil sector, Iulian Vizauer
(ICEM Tulcea); Monica Mărgineanu-Cârstoiu (IAB)
Sector: Extramuros
Mihaela Iacob (ICEM Tulcea)
Săpăturile efectuate în zona extramurană a cetăţii
Argamum în campania 2000 s-au concentrat asupra cercetării
unei clădiri romano-bizantine.
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Ouelques vestiges mal conserves demontrent que cette zone a
ete habitee anterieurement.

La aproximativ 50 m de al doilea val al cetătii romanobizantine, la N de calea de acces dinspre necro polă către
cetate, este situată o zonă cu pietre de mari dimensiuni şi
lespezi ce păreau să sugereze existenţa unui turnul aplatizat.
Săpătura s-a efectuat prin trasarea a patru casete (C. 1, C. 2,
C. 3, C. 4) cu dimensiunile de 5,5 x 10 m, cu martori de 0,5 m
între ele. După eliminarea vegetalului actual au apărut trasee
de zid ce sugerau clar că este vorba de o zonă de locuire. Am
continuat cercetarea în suprafaţa trasată degajând integral
clădirea până la nivelul de călcare antic corespunzător
funcţionării acesteia; în C. 1 (în interiorul clădirii, la N de
martorul E - V) şi C. 3 (în interiorul încăperii) am coborât până
la nivelul stâncii pentru a verifica stratigrafia. La epuizarea
cercetării situaţia se prezintă astfel: o clădire orientată NE - SV
cu trei încăperi: I. 1 cu dimensiunile de 12,5 x 6 m, căreia i se
adosează spre S I. 2 şi I. 3, încăperi de mici dimensiuni,
respectiv de 5,25 x 3,5 m şi 5,25 x 5,5 m. Peretii sunt construiti
din blochete mari şi mijlocii de calcar legate cu pământ. Datorită
lucrărilor agricole care s-au desfăşurat în această zonă, din
pereţii clădirii s-au păstrat două - cel mult cinci asize,
corespunzând fundaţiilor; mai mult, colţul de NE al I. 1 a fost
integral demantelat din aceleaşi motive. Interiorul clădirii a fost
pavat cu lespezi, unele de mari dimensiuni (0,5 x 0,4 m; 0,35 x
0,2 m; 0,55 x 0,25 m), urme ale pavajului conservându-se, la 0,3 I -0,38 m adâncime, în C. 3 şi C. 4 - colţurile de SE şi SV
ale I. 1 şi în I. 3 spre peretele de V. Clădirea a functionat în a
doua parte a sec. IV şi prima jumătate a secolului următor,
cronologia acesteia fiind asigurată de un tezaur de peste 200
de piese de bronz (descoperit împrăştiat în C. 1 şi C. 4, de o
parte şi de alta a martorului corespunzător E - V, tezaur
încheiat cu monede din prima parte a sec. V p. Chr. şi de
fragmentele ceramice, destul de puţin numeroase, descoperite
în săpătură.
Sondajele care au coborât sub nivelul de călcare al clădirii
au surprins stânca la adâncimea de -0,6 I -0,9 m şi faptul că
fundaţiile clădirii nu totdeauna au fost aşezate pe stâncă.
Un rest de zid păstrat în C. 2 pe o singură asiză, "călcat"
de perete~e de E al lui I. 1 ne sugerează că zona a fost locuită
anterior. ln plus, prin construirea clădirii a fost distrus un
mormânt tumular, ale cărui urme au fost surprinse, partial, în C.
1, în exteriorul clădirii - pietre de mari dimensiuni provenind
probabil de la ring şi altele mai mici, acestea din urmă aşezate
uşor oblic, pe un traseu cvasiarcuit, tăiat perpendicular de zidul
de vest al lui I. 1.
Săpăturile efectuate în acest sector au evidenţiat faptul că
zona de locuire a cetăţii Argamum a fost mult mai extinsă la
începutul epocii romano-bizantine faţă de perioada lui Iustinian,
când aceasta se retrage la adăpostul valurilor şi al zidurilor de
apărare. Cercetările viitoare din sectorul "Extramuros" vor
încerca să lămurească problemele legate de suprafaţa locuită,
de momentul încetării locuirii şi al afectării zonei de S a
platoului argamens necropolei romano-bizantine.
0

Sector: Necropola

tumulară

Vasilica Lungu - responsabil sector (ISSEE)

Necropola tumulară a cetăţii greceşti Orgame este
pe promontoriul de la Capul Dolojman şi ocupă o
întinsă suprafaţă din rezervaţia arheologică apreciată la cca.
120 ha. Ea a fost identificată în anul 1988, în cursul unei
săpături de salvare efectuate în sectorul extramuros, într-o
zonă marcată de vestigii arheologice scoase la suprafaţă în
cursul lucrărilor agricole anuale. Prima sectiune a fost
proiectată la cca. 1,5 km V de ultimul val de apărare al
fortificaţiei romane târzii. A fost descoperit atunci primul turnul
ridicat deasupra unui mormânt de incineraţie, amplasat la cca.
0,6 m S de o stradă pietruftă cu lăţimea de 7 m.
Importanţa acestei descoperiri a condus la alcătuirea unui
p~ogram de cercet~rii sistematice care a fost aplicat începând
din anul 1990. ln primele cinci campanii, investigarea
sistematică, proiectată într-o zonă centrală din cuprinsul
necropolei, a condus la dezvelirea mai multor morminte şi la
identifica~ea unor elemente speciale de organizare a spaţiului
funerar. lncepând cu anul 1993, şi mai ales după anul 1995,
săpăturile s-au extins pe trei sectoare mari: sectorul nr. I şi nr. li
pun în evidenţă complexe funerare din epoca greacă, eşalonate
pe mai multe secole cuprinse în intervalul secolelor VII - III a.
Chr.; sectorul nr. III se concentrează în jurul unei basilici din
secolele IV - VI p. Chr., descoperită în 1993 la cca. 2 km V de
cetate2 pe cel mai vâri al dealurilor Dolojmanului.
ln toate aceste sectoare, a fost aplicat un sistem de
săpătură complex, format din secţiuni (cu lăţimea de 2 m şi
lungimii variind între 20 şi 100 m) şi casete (cu latura de 8 m).
Adoptarea acestui sistem a fost impusă de starea actuală de
conservare a tumulilor, afectaţi, în mare parte, de arăturile
periodice care împiedică cel mai adesea identificarea lor. Prin
aplicarea acestei metode proprii de cercetare arheologică, am
urmărit dezvelirea unor suprafeţe întinse, marcate de
concentrări masive de material arheologic. Eficacitatea acestei
metode de lucru a fost demonstrată de obtinerea unor informalii
bogate şi variate, referitoare la re~onstituirea limitel~r
complexelor funerare şi a eşalonării lor stratigrafice.
Sectoarele I şi li. Cumularea datelor rezultate din cele 62
de morminte, examinate de-a lungul a 1Ocampanii de săpături
arheologice sistematice (1990 - 2000) în sectoarele I şi 11,
atestă existenţa unor segmente divizionare care compun un
model particular de exploatare a spaţiului funerar. Acesta se
reflectă în prezenţa unor structuri tumulare cu elemente
~omune, dispuse în aliniamente paralele. Ele se pot reconstitui,
in sectoarele săpate până în prezent, doar pe direcţia E - V,
orientare impusă de existenţa unei succesiuni la intervale de
cca. 15 m a unor tronsoane de străzi pietruite, cu o lătime ce
variază între 5 şi 7 m. Traseele a două dintre cele tr~i străzi
identificate de noi în cursul săpăturilor arheologice, pot fi
observate şi pe fotografiile aeriene efectuate în anul 1959
singurele la care am avut acces. Calitatea slabă a imaginile~
împiedică dezvoltarea unei analize detaliate asupra acestui
subiect.
Moriologia mormintelor. Mormintele sunt, în mod obişnuit,
realizate în plan circular şi asamblate în complexe familiale
formate din 4 până la 1Oelemente, desfăşurate pe o suprafată
de cca. 15 m2. Până în momentul de faţă au fost investigate 6
amplasată

0

Resume
Les fouil/es archeologiques ont suivi dans le secteur
muros" par la recherche d'un edifice romano-byzantin
s1tue aux 50 m du systeme defensif de la cite. L'edifice a trois
chambre (I. 1, I. 2, I. 3) avec Ies dimensions de 12,5 x 6 m (I.
1), 5,25 x 3,5 m (I. 2) et 5,25 x 5,5 m (I. 3), a parois bâtis en
blocs de pierre de moyennes dimensions et /'interieur des
chambres avec pavage en pierre plate (partiellement
conserve).C'est le tresar decouvert en I. 1- plus de 200 de
monnaies en bronze qui assure la chronologie du bâtiment: la
deuxieme moitie du IVe siecle - la moitie du Ve siecle.
"~xt~a
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asemenea complexe, alte 3, cercetate doar parţial rămân în
continuare în atenţia noastră. Ele sunt, în mod obişnuit,
amenajate pe suprafaţa solului antic şi cuprind trei elemente
esenţiale: ringul protector din pietre, inventarul funerar şi
umplutura tumulului formată din straturile protectoare de
pământ şi pietre. Un turnul conţine un singur mormânt care
poate fi de incineraţie sau de inhumaţie. După suprafaţa pe
care o ocupă tumulii au fost repartizaţi în mai multe categorii:
mari, mijlocii şi mici.
a. Morminte de incineraţie. Mormintele de incineraţie
sunt dominante cantitativ şi oferă o gamă variată de ritualuri: în
cazul tumulilor mari, arderea defunctului a fost făcută pe locul
de amenajare al mormântului, deasupra unui rug de suprafaţă
sau a unui rug amplasat deasupra unei gropi; pentru
următoarele două categorii, incinerarea defunctului s-a efectuat
în afara mormântului, probabil în locuri de ardere familiale - de
tip ustrinum -, urmată de o depunere simbolică într-un spatiu
restrâns din interiorul mormântului sau în urne. În primul c~z.
incineraţia in situ, resturile cinerare rezultate din arderea
defunctului împreună cu o serie de obiecte personale şi
ofrande, care-l însoţeau în momentul arderii sau după
consumarea acesteia, erau abandonate pe rug. Peste ele erau
adăugate straturi de pământ şi pietre, marcate uneori de
"întreruperi" rezultate din consumarea altor ritualuri particulare,
ca în cazul mormântului din turnului IV, unde se aflau depuse
succesiv mai multe amfore greceşti din centrele Thasos şi
Chios, între primul şi al doilea strat de pământ.
În al doilea caz, arderea era urmată în mod obligatoriu de
o serie de operaţiuni de transfer al vestigiilor. Oasele erau
adunate într-o urnă sau depuse direct într-un spaţiu mai mult
sau mai puţin amenajat, nu departe de locul de ardere. Arderea
se încheia şi aici cu depunerile de ofrande deasupra ringului.
Numeroase sunt descoperirile de vase, cel mai adesea găsite
în stare fragmentară, care atestă utilizare unor ofrande în stare
solidă sau lichidă. O parte dintre aceste vase au însoţit
defunctul pe rug şi ele poartă urme de ardere secundară. O altă
serie importantă de asemenea vase au fost depuse în
momentul ridicării tumulului. Ele se identifică uşor, fiind de cele
mai multe ori descoperite întregi sau fragmentate doar prin
presarea pământului.
b. Morminte de inhumaţie. Descoperirea a patru
morminte de inhumaţie contemporane celor de incineraţie
constituie un aspect particular al necropolei greceşti. Din acest
total, doar două morminte: unul în cislă de piatră, celălalt în
amforă (enhytrismos) pot fi atribuite tradiţiilor greceşti. Celelalte
două morminte, a căror arhitectură nu pare să difere de cea a
mormintelor de incineraţie, pun în evidenţă unele "accidente"
culturale. Fiecare conţin unul sau mai mulţi indivizi înhumaţi în
poziţii diferite, fără să demonstreze o anumită preferinţă în
orientare. ln general, aceste morminte sunt lipsite de inventar
funerar.
c. Cenotaf. În afara mormintelor în care s-a semnalat
prezenţa defuncţilor prin resturi incinerate sau prin inhumaţie,
există un grup restrâns de morminte, identificate în interiorul
unor complexe familiale, de unde orice urmă de os lipseşte.
Aceste morminte compun un tip aparte, definit ca cenotaf.
d. Mormântul heroon. În anul 1995 a început cercetarea
la cel mai mare turnul din aria necropolei identificat în sectorul
nr. li. El ocupă o suprafaţă cu diametrul de 42 m pe latura înaltă
a promontoriului, în vecinătatea vestică a cetăţii. Turnului
protejează un mormânt de incineraţie pe rug, ridicat deasupra
unei gropi rectangulare cu adâncimea de -0,6 m. Rugul a fost
construit din bârne de stejar, identificate în cursul săpăturilor pe
o suprafaţă cu diametrul de 8 m. În faţa gropii de ardere, la

nivelul rugului, s-a cercetat o suprafaţă puternic arsă cu resturi
de la ofrande de la animale mici şi păsări. De jur împrejurul
rugului, s-au găsit mai multe vase ceramice, în special amfore,
ceramică greco-orientală, un vas lucrat cu mâna, vase din
ceramică cenuşie etc. Întreaga suprafaţă era protejată de un
ring masiv din pietre de dimensiuni diferite, care atingea spre
centrul mormântului înălţimea de 1,25 m şi 7m - lăţimea la bază
pe segmentul vestic cercetat. La exteriorul acestui ring s-a
identificat un şanţ de ofrande care înconjoară turnului, lăsând o
deschide pe latura estică, în direcţia cetăţii. În cursul
săpăturilor, au fost identificate frecvent urmele unor intervenţii
de jaf asupra mormântului. Unele dintre ele au distrus pa~ial
zona centrală a tumulului.
Inventarul funerar descoperit în aria protejată a oferit
câteva piese ceramice de la jumătatea şi din al treilea sfert al
secolului VII a. Chr., considerate printre cele mai timpuri
importuri din partea vestică a Pontului Euxin. În şanţul de
ofrande s-a constatat prezenţa mai multor tipuri de ofrande
aduse pe parcursul mai multor secole, până la începutul
secolului III a. Chr. Semnificativă este, de asemenea, prezenţa
în şanţul înconjurător de ofrande a unor elemente de
construcţie (ţigle pictate cu vopsea roşie sau simple) care indică
prezenţa unei construcţii deasupra acestui mormânt. Datarea
timpurie a mormântului din centrul tumulului, complexitatea
arhitecturii şi a ritualului de comemorare desfăşurat pe durata
mai multor secole sunt principalele indicii care ne-au determinat
să-l atribuim unei personalităţi
importante şi anume
conducătorului primului grup de colonişti, fondatori ai coloniei
de la Capul Dolojman.
Marcarea mormintelor. În cursul cercetărilor arheologice
au fost identificate o serie de elemente cu valoare de marcatori
ai mormintelor. În primul rând, mormintele principale din cadrul
complexelor familiale constituiau, prin dimensiunile lor şi prin
arhitectura lor complexă, elementele principale de marcare. Un
asemenea mormânt devenea emblema întregii familii pe care o
reprezenta în cadrul comunităţii. Prin tratamentele speciale,
identificabile la diferite niveluri de îndeplinire a normelor rituale tratarea defunctului, cantitatea şi calitatea ofrandelor,
complexitatea construcţiei funerare, aceste morminte prezintă
elementele practicării unui cult al mormântului pe parcursul a
două generaţii cel puţin. Alte modalităţi de marcare pot fi
indicate prin:
- prezenţa stelelor funerare în două cazuri;
- prezenţa unor amenajări circulare din pietre cu diametrul
de până la 1,5 m, prezente la nivelul ringurilor
mormintelor arhaice şi interpretate de noi ca altare
familiale, datorită prezenţei unor fragmente de vase
ceramice presupuse ca purtătoare de ofrande şi aduse cu
ocazia comemorărilor post-mortem.
Inventarele funerare. Inventarele funerare conţin, pe
lângă resturile defunctului, o serie importantă de obiecte prin
care se identifică prezenţa ofrandelor: Cea mai mare parte este
formată din obiecte ceramice (vase şi figurine). Principale
categorii întâlnite sunt: amforele din centrele Milet, Lesbos,
Chios, Thasos, Mende, Sinope etc., ceramica greco-orientală,
ceramica pictată cu figuri negre şi roşii, ceramica West Slope,
ceramica cu firnis negru atică, ceramica cu angobă roşie,
ceramică cenuşie lucrată la roată, ceramică lucrată cu mâna
etc. Rare ori sunt prezente obiecte din metal precum fibule,
vârfuri de săgeată, inele din bronz, bijuterii din aur sau argint
sau monede.
Vasele ceramice nu lipsesc niciodată din morminte şi ele
sunt înregistrate în cantităţi diferite, de la unul la câteva zeci de
exemplare, în funcţie de arhitectura mormântului. Importanţa lor
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numai de valoarea lor intrinsecă de produse
ci de semnificaţiile care le sunt atribuite prin
implicarea lor în oficierea unor norme de ritual funerar. Acestea
se reflectă în conţinutul lor, în rolul lor în ritual, sau în
semnificaţia diferitelor asocieri de forme, toate referindu-se la
convertirea utilităţilor din viaţa cotidiană în simboluri ale
credinţelor şi normelor religioase caracteristice comunităţii de la
Capul Dolojman.
Analizată din punct de vedere al calităţii şi cantităţii
inventarelor funerare, necropola cetăţii greceşti Orgame devine
comparabilă nu numai cu necropolele altor colonii greceşti din
N şi V Mării Negre: Histria, Olbia, Apollonia, etc. sau de pe
coastele Mediteranei: Spina, Megara Hyblaia, Marseille, ci şi cu
cele ale metropolelor precum marea necropolă de la
Kerameikos din Atena.
Concluzii. În actualul stadiu al cercetării, necropola de la
Capul Dolojman prezintă un caracter unitar pus în valoare de
următoarele caracteristici
rezultate din analiza datelor
înregistrate până în prezent:
- menţinerea ritului incineraţiei ca dominant şi perpetuarea
aceloraşi forme de comportament ritual din secolul VII
până în secolul III a. Chr.;
- prezenţa unor forme de urbanism funerar (lotizări, străzi
pietruite, alei funerare etc.);
- evidenţierea relaţiilor familiale şi a ierarhizării sociale;
- prezenţa constantă a elementului grec (inscripţii, grafitti,
dipinti, ceramică pictată etc.);
- bogăţia şi diversitatea obiectelor de import.
Evidenţierea acestor particularităţi, recunoscute în
tratarea mormintelor ca unitate în sine şi articularea lor în cadrul
necropolei şi al grupului social, pune în valoare structura
urbană a habitatului grec prezent în vecinătatea estică a
necropolei.
Sectorul III. În anul 1993 a fost deschis un nou sector de
săpături arheologice într-o zonă marcată la suprafaţă de vestigii
arheologice. Arăturile adânci, practicate anual în zona
învecinată cetăţii greco-romane, aduseseră la lumină aici o
serie de blocuri de calcar de mari dimensiuni, unele fasonate şi
o cantitate importantă de fragmente ceramice din epoci istorice
diferite. Scopul iniţial al săpături a fost salvarea informaţiei
arheologice. Descoperirea unui important monument a adăugat
un nou capitol în programul de cercetare, şi anume, stabilirea
limitei vestice a zonei marcate de vestigii antice ce urma să fie
propusă ca rezervaţie arheologică.
După trei campanii arheologice, cu durate minime de câte
una sau două săptămâni, în funcţie de bugetul alocat de ICEM
Tulcea intre anii 1993 - 1995, a fost dezvelită integral o basilică
cu dimensiuni medii, numerotată Basilica 4 în succesiune cu
celelalte basilici cunoscute de la Argamum din zona fortificată.
Au fost identificate trei elemente principale: o navă cu
dimensiunile de 8 m lungime şi 4,61 m lăţime; un atrium şi o
amenajare subterană la -3 m cu lungimea de 11 m, care
porneşte din interiorul basilici şi continuă în partea sa sudică.
Inventarul ceramic rezultat din degajarea monumentului se
datează intre secolele IV - VI p. Chr. Basilica 4 este singura
descoperire de acest fel din aria extramuros a cetăţii şi
reprezintă un caz unic în tipologia basilicilor din Dobrogea prin
prezenţa unei construcţii subterane speciale.
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Resume
L'identification proprement-dite et la localisation precise
de la necropole grecque a pu etre effectuees la suite de nos
decouvertes effectuees en 1988, au temps des fouilles de
sauvetage effectuees sur une tombe superficielle, emplacee
environ 1,5 km vers l'Ouest de dernier valum de la fortification
romaine tardive de la cite Argamum (comm. de Jurilovca, dep.
de Tulcea).
Des 1990, un programme de recherches systhematiques
a ete engage sur cette necropole pour etudier sa organisation
spatiale, le rapport l'espace habite et Ies particularites des
normes funeraires. Des 1995, on a obtenu le statut de
reservation archeologique pour une vaste aire occupee des
vestiges archeologiques.
Les foui/les sont deroulees annuellement dans trois
secteur
des emplacements differents: deux secteurs
contiennent des tombes de la necropole et ils occupent des
zones topographiquement differentes; le troisieme secteur est
ouvert des 1993 dans l'aire de la basilique 4 extra muros.
Dans Ies secteur no. I et no. li ont ete excavees
plusieures tombes
incineration et inhumation. El/es se
dressaient sur le bas plateau au pied des versants et sur Ies
pantes douces en tant que Ies tombes d'epoque archai"que,
decouvertes dans le secteur no. li, etaient reparties sur Ies
sommets au Nord. Dans cet espace s'impose de maniere
precoce la pratique de l'incineration. Le lot des tombes le plus
important a ete excave dans la partie centrale de la necropole
qui correspond au secteur no. I. L'examen topographique
permet de remarquer que Ies tombes sont arrangees au long
d'une principale route de la cite deployee sur la direction ouest est. Mais, ii a ete possible de reperer et des autres routes
antique
orientations variable sur la meme direction. Les
tombes sont generalement alignees, plus au moins
regulierement, en bordure de ces routes. Parfois, on peu voir
des Ies allees de raccordage du tumulus aune route principale,
ce qui prouve l'existence d'une certaine conception
l'organisation interne de la necropole. On resuite d'ici une
particularite evidente tracee par le developpement /ineaire de
l'espace funeraire, par rapport
la direction des routes
antiques. En plus, Ies tombes sont organisees selon un
lotissement familial qui peut egalement etre mis en evidence
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dans le groupe des tombes plus recentes (des IVe - I/le siecles
av. J.-C.), toute comme dans le secteur des tombes plus
anciennes (des Vile -Vie siecles av. J.-C.). Les dernieres ont
ete recemment fouillees (1995) sur Ies versants nord dans le
secteur no. li.
La periode chronologique prise en compte dans Ies deux
secteurs s'etend de la deuxieme moitie du Vile av. J.-C. premiere moitie du I/le siecles av. J.-C. C'est en effet a /'eche/le
de cette sequence de trois a quatre siec/es que se developpe
un ensemble destinctif de pratiques funeraires, identifiant Ies
particularites d'une polis colonial pontique. Ces pratiques, qui
reposent sur des discriminations fondees sur le traitement du
defunt et /'architecture du monument, se traduisent par la
segregation de categories sociale dans Ies particularites de
sepultures. De ce point de vue, /'organisation des tombes, des
ensembles familiaux et de la necropole meme fournit un lot
d'informations sur /'existence de relations de subordination a
J'interieur des familles et des groupes sociaux qui font J'image
d'une societe strictement hierarchisee a /'interieur de la cite.
La phase la plus ancienne voit la mise en place des
premieres sepultures au milieu du Vile s.av. J.-C. sur Ies
sommets nord du promontoire, avec une plus nette implatation
a /'est. Dans /'interval/e des IVe - I/le s.av. J.-C. /'activite
funeraire est renforcees avec une densification des tombes sur
le versant sud et dans le secteur ouest, avec une extension en
surface qui se developpe de l'Ouest vers /'Est. Les depâts se
repartissent equitablement dans /'espace funeraire.
Un tumulus - heroon a ete decouvert en 1995 dans le
secteur no. li de la necropole. li est le plus grand tumulus
occupant une surface de 42 m environ sur /'une des hauteurs
nord du promontoire de Capul Dolojman. li abrite une tombe a
incineration elevee au-dessus d'une fosse profonde de - 0.60
m, situee au centre d'une surface fortement brOJee, au diametre
de B m. Vers l'exterieur de la surface cendreuse ont ete
examines Ies restes d'un bucher rectangulaire, realise de
poutres en bois de chene. li etait entoure d'un grand enc/os de
protection eleve de pierres jusqu'a 1,25 m de haut au centre du
tumulus. Devant la fosse d'incineration dont /'ouverture est
orientee vers /'Est se trouvait une surface fortement brOlee avec
des offrandes alimentaires. Dans la plupart des fragments
analyses ii s'agit d'ovi-caprides et des oiseaux. Au cours des
fouilles on a constate la presence des plusieures fosses de
pillage creusees a posteriori et que nous avans croisees dans
differentes zones du tumulus. Certaines de leurs interventions
ont detruit partiellement la zone centrale et meridionale de la
tombe ou Ies objets du mobilier font defaut.
Le mobilier funeraire que l'on a retrouve dans /'aire
encore protegee nous a livre quelques pieces ceramiques qui
passent aujourd'hui parmi Ies plus anciens documents. li s'agit
de deux amphores de Chios, une coupe orientale et trois
oenochoes en pâte claire et grise, tournees d'apres Ies
modeles grecs-orientale. l/s aident a fixer le moment de la
fondation de la cite d'Orgame tout proche de la date que la
chronique d'Eusebius /'indique pour la fondation d'lstros, soit
657- 655 av.J.-C.
Le caractere particulier de la decouverte reside dans
/'identification d'un fosse circulaire aux offrandes a la proximite
de l'enc/os de pierres. li etait creuse dans la roche aux
profondeurs variables, allant de O, 1 a 1,35 m. Dans le
remplissage de celui-ci on rencontrait souvent des fragments
des vases tournes: amphores, canthares, craters, lekanai,
oenochoes etc„ des tuilles, des monnaies, des pointes de
fleche et beaucoup plus moins des vases ceramiques modeles
qui se datent jusqu'au debut du I/le siecle av. J.-C.

La pratique reguliere des offrandes durant plusieurs
siec/es indique que la tombe a ete le centre d'un culte consacre
a une personne importante, identifiee par nous au chef meme
du premier groupe de colons grecs - oikistes.
Selon la documentation mise a jour jusqu'a present, le
tumulus TA95 etait erige a /'entree de la necropole d'epoque
archaique. A en juger d'apres ses dimensions et ses
particularites d'architecture et de rituel, ii doit etre regarda
comme un important point d'orientation par rapport auquel
furent repartis Ies autres amenagements funeraires de
l'epoque. A20 m environ, sur le câte est, commence la serie
des tombes d'incineration, datees au dernier quart du Vile debut du Vie siec/es av. J.-C. li veillait, en meme temps, sur un
important espace d'acces vers la cite, raison de plus pour
considerer l'eventualite d'une porte et d'un chemin d'acces a
l'epoque dans cette zone.
L'actuel stade des fouil/es demontre que la frequentation
de cette necropole couvre plusieurs siecles, du milieu du Vile
jusqu'au milieu du I/le av. J.-C. Les plus anciennes donnees
demontrent que la colonie d'Orgame fut fondee a une date
ancienne, rapprochee au milieu du Vile siecle av. J.-C.
s'accordant avec certaines des sources ecrites. L'importance
de cette necropole pour /'histoire de la cite et de la presence
grecque dans le Pont Euxin c'est revelee progressivement au
cours des campagnes annuelles des fouil/es.
Dans Ies secteur no. III a ete fouillee une basilique a
dimensions moyennes (8 x 4,31 m) a net centrale et un atrium,
datee de IV- VI ap.J.-C. Du centre de la basilique descende un
puits (jusqu'a -3 m) qui s'ouvre sur une construction
souterrainne speciale (a une longueur de 11 m vers le Sud),
dont la presence comptait parmi Ies plus rares de /'histoire des
constructions basi/iquales.

Sector: Bazilica li
Colectiv: Florin Topoleanu - responsabil sector, Iulian Vizauer (ICEM
Tulcea); Monica Mărgineanu-Cârstoiu (IAB)

Campania anului 2000 de la Argamum a avut în vedere 3
monumente situate în partea de N a cetăţii: Bazilica principală a
oraşului (Bazilica li), Bazilica uninavată (Bazilica I) şi Poarta
principală.

Partea arheologică a proiectului de restaurare care
Bazilica li şi-a propus în acest an rezolvarea modului
de acces dinspre stradă spre bazilică.
În cazul celorlalte două monumente obiectivul principal
este recuperarea unor informaţii legate de stratigrafie.
Necesitatea acestui demers rezultă din faptul că Bazilica I
şi Poarta mare au mai fost cercetate în trecut - P. Nicorescu,
1926 - 1932; A. Opaiţ, în anii 70 - în primul caz fără nici un fel
de observaţii stratigrafice (avem doar planul general al cetăţii şi
plan şi releveu pentru bazilica mică), iar în al doilea caz, fără
publicarea rezultatelor. S-a considerat că este importantă
verificarea stării actuale a relaţiei între Bazilica I şi zidul de
incintă, aşa cum apare ea în planul publicat de Nicorescu în
1944; în cazul Porţii mari s-a urmărit epuizarea startului
arheologic şi cu scopul identificării unei eventuale faze anteriore
a acesteia.
Bazilica li. Au fost trasate 3 casete (5 x 5 m) - C. 1, C. 2,
C. 3, orientate E - V, de la uşa de acces dinspre SV în bazilică
şi limita vestică a anexelor spre strada principală. În C. 1 au fost
descoperite substructura, realizată din sfărâmătură de piatră de
calcar, a unei străzi contemporane cu bazilica, un strat
priveşte
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arheologic anterior (sfârşitul sec. V - începutul sec. VI p. Chr.) şi
un depozit (groapă menajeră) de material ceramic fragmentar
de epocă elenistică afectat de zidurile romano-bizantine
construite deasupra. În C. 2 (la aprox. -0,4 m de suprafaţa
actuală) a fost descoperit un posibil nivel al străzii
corespunzătoare substructurii din C. 1, realizat din piatră
măruntă nefasonată. În C. 3 a fost descoperită continuarea spre
S a unui edificiu de epocă romano-bizantină cercetat în anii
anteriori.
Bazilica I. Cercetarea s-a făcut în două secţiuni (S. I, S. li
de 18 x 2 m fiecare) practicate la S de edificiu şi orientate V - E,
spre lac. Acestea au permis descoperirea nivelului dezafectării
edificiului (o cameră a anexelor cu acoperişul prăbuşit înăuntru)
şi câteva observaţii care vor permite corectarea planului
publicat de P. Nicolescu. Cel mai important rezultat al
cercetărilor de aici se leagă de relaţia bazilicii cu zidul de
incintă. Suplinind, în oarecare măsură, lipsa observaţiilor
stratigrafice 1 s-a constatat că bazilica este anterioară incintei,
deoarece aceasta din urmă îşi modifică traseul în funcţie de
edificiu „îmbrăcând" absida bazilicii. Incinta a fost construită aici
după acelaşi sistem constatat la circa 100 m S, la celălalt
fragment de zid cercetat în anii anteriori.
Poarta mare. S-a trasat o secţiune prin mijlocul porţii (16
x 2 m), orientată aprox. E - V. S-a observat prezenţa a două
straturi arheologice nedepartajate cronologic din cauza
cvasiabsentei materialului ceramic; nu au fost constatate urme
ale unei fa~e anterioare a porţii. Spre V, în afara cetăţii, a fost
surprins, pe o lungime de cca. 4 m, un nivel ferm de stradă,
continuarea celui din interior, realizată în piatră măruntă şi
fragmente de calcar.
În anii următori se intentionează continuarea şirului de
casete trasat lângă Bazilica ii, până la atingerea străzii şi
lămurirea raportului dintre bazilică, reţeaua stradală şi edificiul
roman târziu amplasat între acestea. La Bazilica I cercetările
vor continua în zona de N a edificiului, şi acolo unde este
posibil şi în interiorul acestuia, cu scopul de a surprinde
legătura dintre edificiu şi zidul de incintă în acest punct şi de a
obţine noi observaţii stratigrafice despre monument. Obiectivele
principale pentru cercetarea Porţii mari sunt legate de
cronologia acesteia şi de modul de acces în cetate
Planşa 30

99. Jurilovca, corn. Jurilovca, jud. Tulcea
Punct: Insula Bisericuţa
Cod sit: 160653.03
Colectiv: Alexandru Bamea - responsabil (FIB, IAB), Severus Mihai
Ionescu, Valentin Bottez, Dana Ispas - studenţi (FIB)

Aici au fost efectuate cercetări de teren, între 16 - 17 iulie
2000, utilizându-se date aerofotogrametrice anterioare, datorate
conducătorului acestui grup. Obiectivul acestora a fost insula
Bisericuţa din lacul Razelm, aflată la. 2,4 km E de cetatea
greco-romană Argamum.
Insula este stâncoasă, are lungimea de 360 m şi lăţimea
maximă de 57,6 m, cu axul longitudinal NNV - SSE, jumătatea
orientată spre acest punct fiind complet plată şi acoperită de
stuf. Ea este separată de rezervaţia ornitologică de pe grindul
Coşna printr-un canal lat de cca. 9 m şi adânc de aproximativ
2,5 m (în contradicţie cu hărţile mai noi existente, care o
prezintă drept peninsulă). Partea de N a insulei este ocupată de
o colină de calcar înaltă de cca. 9 m, cu marginile foarte
abrupte pe trei dintre laturi. Panta este lină doar spre SSE.
Studiul pe fotogramă arată că partea de N a insulei este
ocupată de două fortificaţii. Această constatare este pentru
moment sustinută de cercetarea din teren, însă numai o
cercetare arheologică o va putea verifica. În continuare vom
prezenta notarea pe scurt a acesteia.
Fortificatia nr. 1. Are trei laturi orientate NV - SE, de 41,4
m, VSV - ENE: de 36 m şi VNV - ESE, de 64 m; la intersecţia
laturilor ESE - VSV se aftă un turn circular cu diametrul de cca.
9 m, destul de bine conturat. Colţul de NV este prăbuşit în lac;
eroziunea de pe panta de VSV a dus la dezgolirea unei porţiuni
cuprinzând 13 blocuri din incintă, cu parament în opus
quadratum şi fundaţie din piatră neregulată legată cu mortar.
Tot materialul ceramic recoltat este roman târziu, din sec. V - VI
p. Chr.
Fortificatia nr. 2. Are tot trei laturi şi un turn circular, dar
este aproape 'dublă ca suprafaţă, de forma unui triunghi
dreptunghic cu latura mică VSV - ENE de 38 m, iar cea de NNV
- SSE, de 90 m, paralelă cu axul longitudinal al insulei, latura de
NNE - SSV de 95,4 m. Turnul, cu diametrul de 8, 1 m, se aftă la
intersecţia primelor două laturi. Această fortificaţie este vizibilă
clar doar pe fotogramă; la nivelul solului, singurele urme se văd
în zona turnului; vegetaţia îi arată conturul, pentru că nu a
crescut nimic pe o arie circulară în zona emplectonului şi, în
plus, la jumătatea laturii de NNE - SSV, apare o şapă de mortar
lungă de 1,5 m.
Autorul principal al acestei investigaţii a solicitat deja o
verificare arheologică pentru anul 2001.
Planşa 31

1. Autorul săpăturii îşi aminteşte că in interiorul bazilicii au fost
descoperite două niveluri de funcţionare corespunzând sf. sec.
IV şi sec V p. Chr.
Abstract
The 2000 archaeologica/ campaign at Argamum was
concentrated on three monuments: Basilica no. 2, Basilica no. 1
and the main gate.
Basilica no. 2. Outside the basilica, towards southwest,
were discovered a Late Roman street levei, a fragment of a
Late Roman building previously investigated and a Hellenistic
waste pit.
Basilica no. 1. ln S. /, S. li trenches fragments of the
precinct wal/ were discovered; the way in which the wall links to
the basi/ica 's absis proves that the basilica was constructed
earlier.
The main gate. Outside the main gate of the city was
found the street which continues the one from the intramuros
part of the city.

100.

Lapoş,

corn.

Lapoş,

jud. Prahova

Punct: Poiana Roman
Cod sit: 133928.01
Colectiv: Marin Cârciumaru - responsabil, Mircea Anghelinu, Rodica
Dincă, Marian Cosac, Monica Mărgărit - responsabili sector (UV
Târgovişte); Ovidiu Cîrstina - responsabil sector (CNMCD Târgovişte);
Romică Pavel (MCDR Deva)

Comuna Lapoş se aftă în extremitatea est-centrală a
Prahova, în apropierea oraşului Mizil. Din punct de
vedere fizico-geografic, ea se situează în Subcarpaţii Buzăului,

judeţului
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în zona

miopliocenă

de

a acestora, unde

există

numeroase
se
caracterizează printr-o cutare puternică şi existenţa ariei
tectonice evidente în mulţimea anticlinalelor, sinclinalelor şi
cuestelor de dimensiuni mari, oferindu-ne un relief de dealuri
împădurite, înalte de 400 - 500 m. "Poiana Roman" se găseşte
la 1 km S de comuna Lapoş, pe terasa superioară stângă a
pârâului Nişcov, având altitudinea medie absolută de 340 m şi
cea relativă medie de 70 m, faţă de valea pârâului,
prezentându-se ca o suprafaţă defrişată de formă
cvasirectangulară cu laturile de cca. 750 x 750 m.
Pe baza utilizării datelor cartografice se poate afirma că în
zona sudică a comunei Lapoş, pe locul actual al poienii,
pădurea a fost tăiată în cursul primei jumătăţi sau spre mijlocul
sec al XIX-iea, deoarece pe harta austriacă întocmită de Szecht
în 1785, aria din S comunei Lapoş este complect împădurită.
Harta lui Carol Popp de Szatmary, editată în 1864,
înregistrează distinct "Poiana Roman" şi toponimul respectiv, iar
pe harta forestieră a României din 1880 sunt marcate în zona
care ne interesează păduri particulare, scara mare (1 :200000)
nepermiţând figurarea detaliilor. Totuşi, există unele informaţii
conform cărora poiana a fost folosită ca teren agricol până în
1950, când devine păşune menţinându-se în această formă
complicaţii

trecându-se apoi la cercetarea suprafeţei po1en11 şi a
deschiderilor (rupturilor) naturale ale acesteia, recuperându-se
o serie bogată de materiale litice, în majoritate resturi de
debitaj, dar şi unelte finite.
S-a urmărit deschiderea unor secţiuni mai largi pentru
identificarea planimetric-stratigrafică a specificităţii fiecărui nivel
de abandon. Tehnica altimetrică este înlocuită cu o atentă
decapare în nivele minimale de câţiva centimetri, în scopul
observării precise a nivelelor de concentrare relativă şi a
structurii lor topografice. Scopurile acestei tehnici sunt
facilitarea prelucrării statistice a întregului material dar şi a
efectuării remontajelor, esenţiale pentru înţelegerea organizării
şi funcţionării unui sit atelier.
Stratigrafia generală a aşezării a fost precizată pe baza
coroborării observaţiilor din toate secţiunile şi se prezintă astfel:
1. sediment provenit din activitatea antropică;
2. sediment de acumulare slabă de humus,
neconsolidat, cenuşiu-brun (10 YR 5/2)
3. sediment cu textură lutos-nisipoasă, compact de
culoare brun-opal (1 O YR 6/3), penetrat adesea de
crotovine şi cornevine;
4. sediment brun foarte pal (1 OYR 7/3) cu textură lutoasă,
structură pulverulentă şi aspect loessoid; foarte rar este
intersectat de cornevine;
5. depozit cu aspect marmorat, în care alternează zonele
de culoare brun închis (7,5 YR 4/4) şi oliv (5 Y 5/4) cu
textură argiloasă şi structură prismatică, ce conferă, după
uscarea sedimentului, un aspect poligonal; sunt prezente
bobovinele şi acumulările de oxizi feromanganici pe feţele
de desprindere.
Cercetările efectuate în anul 2000, s-au concentrat în
partea de SV a poienii, mai exact, la liziera pădurii şi imediat în
dreapta drumului ce duce la Valea Unghiului. Au fost decapate
două secţiuni de 3 x 3 m şi respectiv 3 x 1,5 m după cum
urmează: S. XXIV s-a trasat în partea de N a S. XXI, lăsându
se un martor de 30 cm, iar S. XXV (3 x 1,5 m) paralel cu
aceeaşi S. XXI săpată în 1999. S-a recuperat un lot de 1726 de
piese litice diverse din opal (cca. 98,26% din total), silex de mai
multe varietăţi, gresie silicioasă şi nisipoasă, jasp şi cua~it. În
fiecare suprafaţă s-au surprins aglomerări de material specifice
complexelor de debitaj. Din numărul total de piese 75,98% sunt
aşchii, 18,71% lame, 0,75% lamele, 0,05% gratoare, 0,05%
percutoare, 3,82% nuclei, 0,23% retuşoare, O, 17% burine,
1,85% galeţi, vârfuri "La Gravette", "a cran", per9oire 0,34%.
Densitatea materialului este ridicată în S. XXIV (1364 de
piese), predominând aşchiile (1024), lamele (239) şi nucleele
(48). S-a putut observa, în această secţiune, existenţa
apreciabilă a unui număr de piese microlitice (microgratoare,
lamele "a dos", vârfuri "La Gravette"). Fragmentarea lamelor şi
lamelelor se remarcă şi acum, ele fiind probabil abandonate de
artizanul care le-a creat, tocmai din acest motiv. Morfologia
nucleelor pentru lamele şi a lamelor sugerează existenţa
debitajului cu ajutorul unei "chasse lame" şi nu a percuţiei dure
directe. Lamele prezintă o retuşă abruptă sau semiabruptă cu
afinităţi epigravetiene.
Din cele 362 de piese descoperite în S. XXV, marea
majoritate sunt resturi specifice unor ateliere de debitaj: aşchii
(235), lame (84), nuclee (18), cu precizarea că printre aşchii se
remarcă şi cele corticale, dar nu în propo~ia pe care ar
presupune-o în general decorticarea nucleilor pe loc, sugerând
astfel, posibilitatea ca aceştia să fi suferit un prim proces de
îndepărtare a cortexului pe locul de procurare a materiei prime.
Trebuie menţionat, că în ambele secţiuni, s-a săpat până
la o adâncime de -0,7 m, de la nivelul caroiajului, fără a fi

natură structurală şi litologică. Această zonă

până astăzi.

Toate aceste date şi constatări, rămase neutilizate în
rapoartele şi articolele privitoare la cercetările arheologice din
"Poiana Roman" sunt foarte importante în stabilirea şi
interpretarea stratigrafiei sitului, în primul rând a nivelului
superior. Aceasta, deoarece până în prezent nu s-a ţinut seama
de factorii care aici au putut genera perturbaţii stratigrafice:
lucrările agricole, extinderea pădurii şi defrişarea acesteia.
Referindu-ne la primele cercetări efectuate aici, putem
aminti, fie şi succint, că în 1958 C. S. Nicolăescu-Plopşor,
împreună cu N. I. Simache efectuează la Lapoş o primă
periegheză, constatând existenţa la suprafaţa solului a
numeroase materiale litice cioplite, atribuite paleoliticului. Drept
urmare, în 1959 au fost iniţiate primele cercetări complexe,
sondaje şi săpături sistematice de către FI. Mogoşanu, care sau desfăşurat în cinci campanii: 1959, 1960, 1962, 1963 şi
1966. Rezultatele acestor cercetări au fost publicate de autorul
săpăturilor într-un raport de săpătură şi patru articole în diverse
reviste de specialitate. În urma acestor campanii, s-a stabilit
existenţa unor foarte bogate nivele culturale.
Reluarea cercetărilor, a urmărit cu deosebire obţinerea de
noi date privind stratigrafia sitului; prelevarea de probe multiple
necesare analizelor pluridisciplinare: chimice, granulometrice şi
sedimentologice, paleopedologice, de radiocarbon în scopul
încadrării geocronologice mai precise a sitului; precizarea
caracteristicilor tehnologice ale complexelor litice prin
dezvelirea lor în suprafaţă, înregistrarea exhaustivă "in situ' în
vederea efectuării remontajelor; depistarea surselor de materie
primă, obiectiv neluat în seamă de cercetările anterioare şi, nu
în ultimul rând, efectuarea unor periegheze şi sondaje în zonele
învecinate "Poienii Roman". În urma observaţiilor efectuate s-au
putut distinge şapte mici coline cu dimensiuni cuprinse între 300
x 200 m şi 100 x 50 m, având înălţimea de 5 până la 10 m faţă
de restul suprafeţei. Aceste mici coline au fost identificate de
noi cu şapte sectoare, notate convenţional cu siglele A - G şi se
plasează astfel: sectoarele A - D în partea de N, sectoarele E F în partea de E, sectorul G în partea de S, pentru fiecare dintre
ele realizându-se câte un sondaj.
Într-o primă etapă s-a încercat identificarea punctelor în
care s-au efectuat săpături în anii precedenţi reluării
cercetărilor, pe baza urmelor de şanţuri, cât şi a altor informaţii,
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epuizat nivelul cultural, fiind necesară redeschiderea acestora
în anul 2001. Bogăţia materialului, structurile de debitaj bine
definite, cât şi faptul că şantierul a fost transformat în şantier
şcoală pentru studenţii Facultăţii de Istorie-arheologie din
Târgovişte, ar impune realizarea unei construcţii care să
protejeze zona cea mai bogată, în vederea deschiderii unui
circuit de vizitare şi familiarizare cu tehnicile şi metodele de
lucru în arheologie, pentru generaţiile viitoare de studenţi. În
acest moment este analizată repartiţia spaţială a resturilor de
debitaj. Astfel, până în prezent este certă o ocupaţie cu caracter
repetitiv. Activităţile de debitaj în situ sunt evidente şi masiv
documentate pentru partea inferioară a depozitului arheologic (0,4 I -0,7 m) a cărui atribuire culturală convenţional este
aurignaciană, deşi nu dispunem de argumente tehno-tipologice
suficiente pentru această încadrare. Partea superioară a
depozitului atestă o relativă diferenţiere tehnologică şi implicit
tipologică (elemente de tehnologie laminară utilizând percuţia
indirectă, o mai mare varietate a materiei prime, inclusiv prin
prezenţa varietăţilor silicioase omogene şi exogene, şi tipologia
cu afinităţi gravettiene). Până în acest moment, distincţia fermă
a două tradiţii culturale diferite este imposibilă, şi nu putem
exclude posibilitatea unui amestec stratigrafic al mai multor
soluri de locuire. Prelucrarea statistică a datelor câtorva secţiuni
va aduce cu siguranţă o clarificare precisă a nivelelor de
concentrare relativă a materialului.
Materialul recuperat, în ultimele campanii de săpătură, se
află în custodia Complexului Naţional Muzeal "Curtea
Domnească" Târgovişte, pentru campaniile 1993 - 1996
custode fiind Universitatea "Valahia" Târgovişte, Facultatea de
Istorie - Arheologie. Cele două instituţii îşi propun realizarea
unui ciclu expoziţional care să se adreseze atât studenţilor
târgovişteni (material didactic), cât şi marelui public. De
asemenea se intenţionează publicarea unei lucrări mai ample
despre aşezarea paleolitică de la Lapoş, în momentul
definitivării studiului materialului litic, eventual a unei monografii
a sitului.

sunt reprezentate în continuare prin complexe. Materialele
recoltate se păstrează la MJ Satu Mare.
Locuirile din epoca bronzului si hallstattiană. În săpăturile
din acest an au fost descoperite numeroase obiective
arheologice şi materiale preistorice ce pot fi atribuite culturilor
Suciu de Sus şi Gava, precum şi o groapă din perioada Latene

c.

Printre complexele culturii Suciu de Sus au fost cercetate
un mare număr de gropi cu diferite destinaţii de utilizare, în
general bogate în material arheologic. Dintre acestea
menţionez în mod special o groapă de provizii cu profil în formă
de pâlnie. De asemenea au fost cercetate două platforme
compacte de chirpici, reprezentând rămăşiţele a două locuinţe
de suprafaţă incendiate (L. 30 şi L. 36). În umplutura
complexelor culturii Suciu de Sus a apărut o mare cantitate de
material ceramic cu forme şi decor specific fazei clasice târzii.
Şi în acest an au fost descoperite numeroase piese de bronz: o
dăltiţă, un ac torsadat, un pandantiv, un fragment de seceră şi
sârmuliţe de bronz.
Activitatea metalurgică din aşezare este atestată de
descoperirea unui fragment de tipar din gresie utilizat pe
ambele feţe, una dintre ele fiind folosită pentru turnarea unor
inele de bronz.
Dintre obiectivele arheologice ce apa~in culturii Gava
deosebit de interesantă este descoperirea unei gropi în care
alături de oase calcinate şi fragmente de vase a fost aşezat un
craniu de cerb.
O noutate este descoperirea în suprafaţa 31 a unui
fragment de locuinţă şi a două gropi în care alături de materialul
ceramic negru canelat de factură Gava au apărut şi unele tipuri
de vase necunoscute în cadrul acestei culturi, cum ar fi o cană
cu fund globular şi gât înalt şi drept. Pentru aceasta cea mai
apropiată analogie am identificat-o în formele de vase atribuite
grupului de descoperiri de tip pre-Kustanovice din Ucraina de la
V de Carpaţi.
Obiectivele cercetărilor viitoare. Deosebit de importantă
este obţinerea de noi date referitoare la etapa hallstattiană
mijlocie, perioadă cvasi-necunoscută în NV României.
De asemenea, orice informaţie obţinută prin cercetări noi
are mari şanse să fie corelată cu datele oferite de cercetările
din anii 1977 - 1979 şi 1993 - 2000, oferind imagini de
ansamblu coerente asupra perioadei târzii a epocii bronzului, a
primei vârste a fierului şi a epocii Latene (C şi D) din NV
României. [Liviu Marta]
Locuirile din epoca Latene si din mileniul I p. Chr.
Perioadei Latene C îi aparţine complexul nr. 197 (S. V,
segment 7, C. 5 - 7), pa~ial identificat. Este o groapă menajeră,
de formă circulară în plan, cu diametrul de 2, 1 m, îngustată
spre fund, până la 1 m diametru; de la nivelul identificării avea
adâncimea de -1,42 m. A fost umplută în timp, aşa cum indică
lentilele succesive de pământ negru, partial amestecat cu
argilă. În partea superioară a umpluturii se afl~ un strat compact
de cărbune, peste care s-a aruncat cenuşă amestecată cu
cărbuni şi pământ ars. Inventarul este foarte sărac, fiind găsite
fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la roată (relativ
mărunte) şi oase de animale. Aproape sigur, acest complex
este în legătură cu o locuinţă, aflată în pământul nesăpat din
imediata apropiere (asocierea a fost constatată în cazul
celorlalte locuinţe contemporane).
Epocii romane îi apa~in mai multe gropi de stâlpi,
identificate în suprafeţele 28 şi 29. Cele cu numerele 179, 183,
183 a, 185, 186, 189, 191 marchează o suprafaţă rectangulară,
cu laturile de cca. 4,8 x 3,6 m, respectiv conturul unei
construcţii de suprafaţă. Pe întreaga suprafaţă a complexului au

101. Lazuri, corn. Lazuri, jud. Satu Mare
Punct: Lubi tag
Cod sit: 137979.02
Colectiv: Ioan Stanciu - responsabil (IAIA Cluj); Liviu Marta responsabil sector (MJ Satu Mare); studenti (UBB Cluj)

Obiectivele celei de-a VII-a campanii (21 august - 28
septembrie 2001) au fost: continuarea săpăturii în zona centrală
a aşezărilor din diferite perioade (suprafeţele nr. 28 - 29, fiecare
de 6 x 6 m); prelungirea spre SE a mai vechii S. V, cu scopul de
a surprinde limita locuirilor în această direcţie (au fost deschise
încă 4 segmente, fiecare măsurând 1Ox 1,5 m). Cu scopul de a
cerceta integral locuinţa nr. 30 (epoca bronzului), pa~ial
surprinsă în segmentul 3 al S. V (1998), a fost trasată
suprafaţa. nr. 31 (6 x 6 m ).
În ce priveşte stratigrafia, nu au intervenit elemente noi.
Începând cu segmentul 5 al S. V, stratul de pământ negru se
subţiază şi conţine extrem de puţine materiale din epoca
romană sau ulterioare. De aceea, este foarte probabil că
locuirile mai târzii (epoca romană, aşezarea slavă timpurie şi
cele medievale timpurii) nu se mai extind spre sud-est. în
schimb, locuirile din epoca bronzului, hallstattiană şi Latene C
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fost găsite doar câteva cioburi din epoca romană (majoritatea
lucrate la roată). Probabil că în legătură cu această construcţie
se află o fibulă de bronz (turnată), găsită în stratul de pământ
arat, aparţinând tipului Almgren V.104 (seria 5).
În suprafaţa 31, în imediata apropiere a unui complex
similar identificat în S. V (1998), a fost găsită o fântână
(complexul
194).
Fântâna propriu-zisa are formă
dreptunghiulară în plan (0,94 x 0,8 m), construită fiind din
scânduri îmbinate la capete (s-au păstrat doar câteva bucăţi
mici, însă trebuie să fi fost identică celei cercetate în 1998, cu
structura de lemn foarte bine conservată). A fost amenajată
într-o groapă cu diametrul la gură de 2,56 m, îngustată la 0,6 m
de la nivelul identificării (-0,7 m) până la 1,5 m diametru,
dimensiune păstrată apoi până la fund. Complexul are
adâncime de -4, 13 m (de la -0,7 m), oprindu-se într-un strat de
argilă nisipoasă, în care apa freatică apare din abundenţă.
Până la adâncimea de 2,2 m era umplut cu pământ negru, apoi
cu pământ negru amestecat cu argilă (până la -2,6 m) şi în
continuare cu mâl de culoare cenuşie-vineţie, în care au apărut
şi resturi de scânduri. Spaţiul dintre laturile fântânii a fost
succesiv umplut cu argilă foarte puternic tasată. Pe întreaga
adâncime a umpluturii au fost găsite foarte puţine materiale, cu
precădere bucăţi de chirpici ars şi cioburi, majoritatea
preistorice, dar şi din epoca romană, rulate. Pe marginea
sudică a gropii în care fântâna a fost amenajată, între -0,52 I 0,67 m (de la actualul nivel de călcare) se aflau jumătatea
inferioară a unei oale lucrată cu mâna, împreună cu un vălătuc
paralelipipedic şi două cioburi lucrate la roata rapidă, unul
ornamentat cu pieptenele. Fie că materialele amintite aparţin
orizontului aşezării din sec. VI, cum ar putea indica oala lucrată
cu mâna şi vălătucul, fie că reprezintă locuirea databilă în sec.
IX - X, ele ar putea indica datarea acestui complex. Deşi în
umplutură nu au apărut materiale moderne, nu exclud
posibilitatea ca fântâna să fie recentă, mai ales că partea sa
superioară pare să taie stratul de pământ negru, aflat imediat
sub humusul actual (acesta fiind bulversat).
Cu prilejul săpării unui şanţ îngust (pe marginea şoselei
asfaltate) pentru montarea cablului telefonic, Liviu Marta a
adunat din centrul localităţii mai multe materiale, foarte
interesante. De aceea, în faţa casei cu nr. 191 (proprietar
Csucs Bela) am deschis în 29 septembrie 2000 o mică
suprafaţă (4,5 x 1,5 m). Muncitorii care săpaseră şanţul au
adunat de aici (pe porţiunea unei pete de pământ negru) multe
fragmente ceramice lucrate la roata rapidă sau înceată, unele
ornamentate (pot fi preliminar datate în sec. X - XI), împreună
cu multă zgură şi o lupă de fier. Până la -1,2 m, nu am
identificat decât un strat masiv de umplutură (eventual pivniţa
umplută a unei case mai vechi), cu multe materiale moderne,
printre ele şi câteva cioburi medievale timpurii. S-ar putea
presupune că sub casele şi în grădinile aflate de o parte şi alta
a şoselei există o aşezare medievală timpurie, reprezentând un
orizont cvasi-necunoscut în zonă. În imediata apropiere, în faţa
dispensarul veterinar, în acelaşi şanţ săpat de lucrătorii de la
Romtelecom, au fost găsite mai multe fragmente dintr-un vas
parţial întregibil, lucrat la roată, din pastă cenuşie, semifină,
care ar putea fi datat preliminar (prin comparaţie cu alte
materiale din zonă) în sec. IV p. Chr. [Ioan Stanciu]

2. J. Nemeti, Descoperirile arheologice de la Lazuri - "Lubi tag"ljud. Satu Mare) din 1995 - 1996, în: Cercetări arheologice
în aria nord-tracă, voi. li, Bucureşti, 1997.

Abstract
The arheologica/ researches from Lazuri - Lubi Tag have
provided signifiant information concerning the Late Bronze Age
(the Suciu de Sus cu/ture), Hallstatt period (the Gava cu/ture)
and Latene period .

102. Lazuri, corn. Lazuri, jud. Satu Mare
Punct: Drumul Dorolţ
Cod sit: 137979.03
Colectiv: Liviu Marta - responsabil (MJ Satu Mare), Coralia
Cristian Matos, Adina Nemeth - studenţi (UBB Cluj)

Crişan,

Cercetările au avut ca scop salvarea obiectivelor
arheologice de pe traseul unui şanţ săpat pentru introducerea
cablului telefonic. Acesta, cu o lăţime medie de 0,4 m, a
secţionat pe o lungime de 150 m o aşezare de la sfârşitul epocii
bronzului şi începutul epocii fierului ce se întinde de-a lungul
terasei unui pârâu secat.
Pe traseul ce străbate aşezarea, în profilul şanţului, între
stratul de pământ arat şi lutul steril apare un strat de cultură cu
o grosime de 0,25 - 0,40 m. Şanţul a atins trei obiective
arheologice: o mică depunere de chirpici şi două gropi. Dintre
acestea, una a conţinut pe lângă fragmente de vase din faza
clasică a culturii Suciu şi un fragment mare de vatră aşezat
peste o râşniţă.
Din materialul arheologic al aşezării, recoltat sistematic
odată cu săparea şanţului de cablu, amintim pe lângă forme de
vase ale fazei clasice culturii Suciu şi două piese de bronz: o
tijă cu secţiune pătrată şi un nit. Menţionez de asemenea că de
la suprafaţa aşezării au fost strânse şi fragmente ceramice arse
roşu-negru cu decor canelat, ele atestând o locuire a zonei şi în
perioada de început a epocii fierului.
În acest moment nu intenţionăm să continuăm săpăturile
din acest punct, considerând că este mai important să ne axăm
asupra cercetărilor din zona Lazuri "Lubi-Tag", unde informaţiile
referitoare la locuirea din perioada târzie a epocii bronzului sunt
mult mai bogate.

Abstract
The archeological excavations undertaken at the place
named "Drumul Dorolţului" (Lazuri commune, Satu Mare
county) was foccused on saving a part of a settlement dated in
Late Bronze Age (the Suciu de Sus cu/ture, the c/assica/
phase).
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103.

Lăceni ·Măgura,

Inventarul este destul de bogat în ceea ce priveşte ceramica,
dar sărac în privinţa uneltelor. Ceramica, într-o cantitate relativ
mare, este destul de fragmentată. Pe ansamblu este dintr-o
pastă de bună calitate, folosind ca degresant nisipul şi mai rar
material vegetal. Decorul este în principal excizat, uneori
umplut cu pastă albă. Un alt decor frecvent întâlnit este cel al
canelurilor sau pliseurilor, prezent pe vasele din pastă fină,

corn. Orbeasca, jud. Teleorman

Punct: Lăceni • "Valea Cioroaica" (TEL 001, TEL 008, TEL
011 ), Lăceni ·teii (TEL 006), Măgura (CLA 2)
Colectiv: echipa română: Radian-Romus Andreescu - director proiect,
Sorin Oanţă - responsabil sector, Constantin Haită (MNIR); Pavel
Mirea, Zaharia Pompilia (MJ Teleorman); echipa engleză: Douglass
Bailey - director proiect, Steve Mills, Steve Trick (School of History and
Archaeology, Cardii! University - HISAR, UK), Mark Macklin (Institute
of Geography & Earth Science, University of Wales, Aberystwyth, UK),
Andy Howard (School of Geography, University of Leeds, England),
Amy Bogaard (University of Aberdeen, England)

lustruită.

La SE de sondajele în care a fost cercetată locuinta au
fost trasate alte două, S. 43 şi S. 47 în vederea verificării
măsurătorilor geofizice. În sondajul 43 (4 x 2 m) au fost
descoperite resturile unui bordei care ocupa aproximativ
suprafaţa întregului sondaj fiind orientat NE - SV, cu o
adâncime de circa -0,75 m. Şi aici situaţia era puternic
deranjată de lucrările agricole şi de o necropolă de secol IV p.
Chr. De aceea bordeiul nu a fost cercetat în întregime. Sondajul
a fost extins spre S cu o extensie de 2 x 2 m, S. 47. Ceramica
din aceste sondaje are aceleaşi caracteristici cu cea din
sondajul 36. În plus, în partea sudică a apărut o ceramică
diferită, din pastă de bună calitate, cu un decor format din incizii
curbilinii (aşa-numitul decor "în paranteze"), sau pictată cu
grafit.
În cea de-a doua zonă locuită, descoperită în anul 1998,
au fost continuate lucrările în sondajul 24. Aici a fost cercetat
mormântul descoperit anul trecut, mormânt care aparţine unei
necropole din sec IV p. Chr. Sondajul a fost extins spre partea
de S, unde au apărut urme de chirpici ars S. 48). La circa -0,4
m adâncime au fost descoperite resturile unei vetre care avea
lângă ea patru greutăţi de lut, un fragment dintr-o sită, o râşniţă
şi un trecător. Ceramica este relativ numeroasă dar
fragmentată. Predomină fragmentele dintr-o pastă intermediară
cu mult nisip în compoziţie. Decorul sărac este compus din linii
incizate, cel excizat lipseşte aproape cu totul, iar canelurile sunt
foarte rar folosite.
Pentru clarificarea legăturilor dintre cele două zone de
locuit, S. 34 şi S. 24 au fost deschise câteva sondaje între ele
pe directia NE - SV.
În· sondajul 38 (2 x 1 m), au fost descoperite doar
fragmente ceramice asemănătoare cu cele din S. 36, lângă
care este de altfel plasat.
Cam la jumătatea distantei dintre cele două zone a fost
deschis sondajul nr. 39, care ulterior a fost extins cu alte două
S, 41 şi S, 44, fiind cercetată o suprafaţă de 3 x 4 m. Aici a~
fost descoperite resturile unei locuinţe puternic deranjate de
lucrările agricole {nu s-au putut determina dimensiunile şi
orientarea). Ca şi locuinţa din S. 36 ea se afla la mică adâncime
sub nivelul solului (între -0, 1 I - 0,3 m), dar spre deosebire de
ea, resturile acesteia, puţin consistente, sunt reprezentate de
mici bulgări din chirpici ars dispersaţi pe toată întinderea
sondajelor. Spre latura de NE (a sondajului) au fost descoperite
resturile unei vetre, plasate pe un nivel de arsură. Ceramica
este dintr-o pastă bună cu nisip folosit ca degresant. Decorul
este excizat, umplut cu pastă alb. Altă· categorie de decor este
cea a_canelurilor care se întâlnesc pe o ceramică fină, lustruită.
ln sondajul 40 plasat în apropierea de S. 24 ceramica
este destul de amestecată, atât ceramică de bună calitate
specifică zonei S. 36, cât şi ceramică cu mult nisip în
compoziţie asemănătoare cu cea din S. 24.
Încadrare cronologică si discutii. Situatia din TEL 008 este
complexă, descoperirile de anul acesta 'şi de anul trecut
dezvăluind locuiri succesive pe o arie relativ restrânsă.
Cercetările din zona sondajelor 36 şi 24 au confirmat faptul că
avem două locuirii: prima aparţine fazei Giuleşti a culturii Boian
{S. 36), a doua fazei Spanţov a aceleaşi culturi (S. 24).

Lucrările

s-au desfăşurat în perioada 21 iunie - 20 august
a treia campanie din programul ştiinţific românoenglez de cercetare a locuirii neo-eneolitice din bazinul râului
Teleorman
Obiective acestei campanii au fost: cartarea siturilor din
zonă; măsurători geofizice; reconstituirea istoriei naturale a văii
Teleormanului; continuarea cercetărilor în siturile descoperite în
zona Lăceni - TEL 001, TEL 008, TEL 011; realizarea unui
sondaj sedimentologic în aşezarea de tip teii de la Lăceni (TEL
006); continuarea săpăturilor în situl din zona Măgura ( CLA 2).
Metodologie. Lucrările s-au desfăşurat atât în teren, cât şi
la sediul Muzeului Judeţean Teleorman. În teren au· fost
efectuate cercetări de suprafaţa, măsurători geofizice, cartări
ale siturilor precum şi săpături în diverse puncte de interes
major. Au fost practicate sondaje arheologice, în principal de 2
x 1m, extinse în zonele cu material arheologic semnificativ. Au
fost efectuate săpături în suprafaţă (Vităneşti), precum şi
sondaje sedimentologice (Vităneşti, Lăceni - teii). Au fost
prelevate probe pentru analize 14 C şi analize sedimentologice.
La sediul Muzeului din Alexandria s-a făcut prelucrarea primară
a rezultatelor: s-a creat o bază de date cu înregistrările din
teren, a fost organizată o arhivă fotografică computerizată. A
fost construită o instalaţie de flotare cu ajutorul căreia au fost
prelucrate probe din diverse situri. Amplasamentul siturilor în
teren a fost înregistrat, pentru prima oară în România, cu
ajutorul sistemului Global Positioning System (GPS), cu un
aparat Garmin 12 XL. Prin intermediul programelor GIS siturile
au fost plasate pe o hartă digitalizată a văii Teleormanului,
obţinându-se în acest fel o distribuţie precisă a acestora în
zonă. Pentru ridicările topografice a fost folosit un EDM Topcom Station Total Model cu prismă triplă.
TEL 008. În acest sit au fost efectuate cele mai întinse
săpături deoarece, în anul 1999, fuseseră descoperite două
zone de locuire aparţinând unor faze diferite ale culturii Boian.
Obiectivele pe care le-am urmărit au fost următoarele:
decopertarea locuinţei descoperită în sondajul 36; stabilirea
unei corelaţii stratigrafice între cele două zone de locuire;
cercetarea mormântului din S. 24; verificarea în teren
măsurătorilor geofizice.
Sondajul 36 a fost extins şi s-au deschis alte două
sondaje, S. 42 (4 x 2m) şi S. 49 (5 x 3m) pentru decopertarea
locuinţei descoperite în campania precedentă. Aceasta, aflată
la circa - O, 1 I -0, 15 m de suprafaţa solului, era în întregime
deranjată de lucrările ~gricole (urmele de plug mergeau până la
-0,5 m adâncime). ln aceste condiţii a fost imposibil să-i
evaluăm dimensiunile; orientarea era probabil E - V. Pare a fi
fost o locuinţă relativ solidă, dacă judecăm după urmele de
chirpici ars, destul de masive, cu urme de pari. În partea de N a
zonei în care se aflau resturile locuinţei pare a fi fost o vatră
precum şi resturile unei podele. O mică parte a unei podele din
lut nears este vizibilă în profilul nord-estic al sondajului 36.
şi reprezintă
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şi lăţimea

de 0,3 m. Deasupra şi printre bucă!ile de chirpic s-au
cioburi decorate cu linii incizate, orizontale şi paralele, sau
cu "valuri". Sub masa de chirpic au apărut fragmente ceramice
arse secundar de la o oală bombată, nedecorată, probabil
spartă pe loc şi un fragment de vas cu marginea lătită spre
exterior, decorat cu linii incizate, orizontale, paralele. în' strat, în
apropierea complexului, s-au găsit cioburi de aceeaşi factură,
un pahar miniatural fragmentar şi un ciob cu decor imprimat.
Interpretarea complexului rămâne incertă; complexul ar putea fi,
eventual, un rest de locuin!ă de suprafaţă. Pe baza formelor şi
a decorului ceramicii atât complexul cât şi nivelul căruia acesta
îi apartine se datează în secolul VI p. Chr.
î~ S. 52, trasat la est de S. 51, cu un martor de O, 2 m, s-a
descoperit puţin material tipic: un fragment de toartă cu
secţiunea ovală de la un vas din pastă grosieră, cărămizie, un
fragment de fund de vas din aceeaşi pastă, un fragment de vas
lucrat la roată şi o bucată de chirpic cu urme de par. Materialul
se datează în aceeaşi perioadă. În celelalte două sondaje s-a
descoperit doar material atipic care, doar pe baza pastei poate
indica şi o locuire sporadică preistorică.
TEL 006. Obiectivul principal în aşezarea de tip teii de la
Lăceni l-a constituit săparea unui sondaj sedimentologic pentru
a urmări stratigrafia aşezării, precum şi legătura acesteia cu
zona înconjurătoare. Datorită condiţiilor nefavorabile, teii-ul este
acoperit cu o vegeta!ie deasă, nu s-a putut trasa o singură
secţiune din vârful telului până în luncă. Au fost trasate patru
secţiuni: prima plasată spre baza teii-ului are 10 x 1 m, a doua,
mai sus cu circa 6 m, are 2 x 1 m, a treia decalată spre N cu doi
metri, are 3 x 1 m, iar a patra, la partea superioară a teii-ului,
decalată cu trei metri spre N, are 2 x 1 m.
În S. 3 au fost descoperite, la -0,65 m resturile unei
locuinte incendiate; în celelalte sondaje nu au fost descoperite
complexe arheologice. În S. 1, cel de la baza teii-ului, nu s-a
atins nivelul steril din punct de vedere arheologic, dar la
adâncimea de -2 m resturile arheologice sunt foarte rare
constând în mici bucăţi de chirpici şi câteva mici fragmente
ceramice. Spre capătul dinspre luncă al sondajului s-a
descoperit un nivel formai din pietriş, semnalând probabil un
curs de apă care curgea la baza teii-ului, ulterior acoperit de
luncă cu argilă neagră de mlaştină.
Din punct de vedere al evolu!iei culturale avem atestată la
partea superioară faza Gumelniţa Bi, urmată de o locuire
Gumelniţa A:;,. Nu avem suficiente dovezi pentru o locuire mai
veche (deşi un fragment cu material vegetal în compoziţie ar
putea aparţine unei astfel de locuiri).
CLA 2. în aşezarea de pe malul Clăniţei au fost deschise
sondajele, nr. 56, 58 şi 59 în suprafaţă totală de 5 x 2 m şi
sondajul nr. 55, în vederea clarificării situaţiei stratigrafice. Din
cauza timpului scurt afectat lucrărilor şi datorită durităţii solului
nu au fost atinse obiectivele propuse. Nu s-a săpat decât primul
nivel, (identificat în profilul ob!inut în anul 1999) fără a se
descoperi complexe arheologice, cu excepţia unor resturi dintro podea în S. 55.
Ceramica. Predomină ceramica intermediară de bună
calitate, dintr-o pastă de culoare cenuşiu-deschis sau cenuşiu
gălbuie, cu mult nisip în compoziţie. Ceramica din pastă
grosieră sau fină este aproape inexistentă. Decorul este sărac:
incizie adâncă, rar excizie superficială în bandă lată sau

Resturile bordeiului din S. 43 aparţin fazei Giuleşti a
culturii Boian. O situa!ie interesantă o întâlnim în sondajele 39,
41, 44 unde au fost descoperite resturile unei locuinţe. Analiza
materialului ceramic a relevat faptul că el este într-o măsură
asemănător cu cel din locuinţa din S. 36, deci este încadrabil în
faza Boian - Giuleşti. Există şi câteva deosebiri (în special
ceramica fină de o calitate superioară celei din locuinţa
descoperită în S. 36), care ne fac să credem că cele două
locuiri ar putea să nu fie contemporane.
O altă situaţie interesantă s-a întâlnit în partea sudică a
sondajului 43 (cel cu bordeiul) şi în sondajul 47. Aici au fost
găsite.fragmente ceramice care aparţin fazei Gumelniţa A:;,.
ln TEL 008 au existat multe secvenţe ocupaţionale din
epoca neolitică care ar avea următoarea succesiune: locuire
Boian - Giuleşti, probabil cu două etape, apoi locuire Boian Spanţov şi ultima locuire Gumelniţa A:;, (mult mai târziu, sec IV
p. Chr, zona devine necropolă). O observaţie importantă este
aceea că, aceste locuiri, sunt dispuse pe o componentă
stratigrafică orizontală şi nu într-o succesiune stratigrafică
verticală ca de obicei. Mai mult locuirea Boian - Spanţov din S.
24, târzie, este plasată la o adâncime mai mare decât locuirea
Boian - Giuleşti, timpurie, aflată practic sub suprafa!a solului
actual. Toată această succesiune de locuiri şi abandonuri este
legată şi de condiţiile de mediu, probabil de evoluţia nivelului
apelor din valea Teleormanului. Locuirile sunt plasate în tipuri
de sol diferite, unele dintre ele ar putea indica inundaţii
periodice; acestea au determinat probabil secvenţele de locuire
şi abandon surprinse în zonă. De altfel cercetările complexe
derulate în zonă referitoare la istoria naturală a văii vor aduce
informaţii preţioase despre schimbările mediului şi legat de
acestea despre impactul lor asupra comunităţilor umane.
TEL 001. Lucrările din TEL 001 au fost limitate şi au avut
drept obiectiv cercetarea locuinţei vizibile în profilul şanţului de
desecare. Au fost deschise două sondaje S. 45 şi S. 46 plasate
în partea de SV a canalului, unul în dreptul structurii din chirpici
nears identificată ca o posibilă vatră sau cuptor, al doilea spre
limita de sud a locuinţei. Rezultatele nu au fost concludente,
structura din chirpici nears nu s-a regăsit în sondaj, doar câteva
bucăţi de chirpici nears disparate (probabil era pe traseul
canalului şi a fost distrusă). În celălalt sondaj, locuinţa era
reprezentată de un sol cenuşiu-deschis cu lentile abia vizibile
de lut gălbui-maronii, probabil chirpici ars. Acestea constituiau
un nivel relativ omogen, în care nu sunt vizibile nici un fel de
structuri, pereţi sau alte amenajări. Materialul arheologic
lipseşte aproape cu desăvârşire, ceea ce ne face să credem că
avem de-a face cu o locuinţă abandonată.
Ceramica, redusă la câteva fragmente, este din pastă
intermediară cu mult nisip în compoziţie, asemănătoare cu cea
descoperită anii trecuţii în această zonă şi aparţine sfârşitului
culturii Boian, faza Spantov.
TEL 011. În peri~ada 1998 - 1999 au fost efectuate
cercetări de suprafaţă descoperindu-se fragmente ceramice
care, prin formele care au putut fi reconstituite, se încadrează în
perioada târzie a epocii bronzului. În consecinţă în anul 2000 au
fost executate 4 sondaje cu caracter restrâns, pentru lămurirea
caracterului locuirii din acest punct.
Majoritatea materialului arheologic a fost descoperit în S.
51, într-un strat compact de sol nisipos, de culoare castanie,
gros de 0,2 - 0,25 m, care suprapune o depunere de nisip
galben (pământul viu) şi este suprapus de solul vegetal de 5 - 7
cm. În jumătatea de N a sondajului a apărut un complex, parţial
deranjat de plug, care se prezintă sub forma unei mese
compacte de chirpic, pământ ars şi fragmente ceramice. Masa
de chirpic are formă semicirculară, cu lungimea de aproape 1 m

găsit

canelură.

Discutii. Ceramica este diferită de cea descoperită pe
valea Teleormanului în TEL 001, TEL 008, TEL 009, TEL 010.
Aşezarea se plasează probabil tot la sfârşitul culturii Boian, faza
Boian - Spanţov, dar ceramica, spre deosebire de cea din
siturile menţionate mai sus, este de o calitate mai bună, (chiar
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aparţin

atât animalelor domestice: Bos taurus (bou), Ovis aries
(oaie), Capra hircus (capră), Sus domesticus (porc), Canis
fami/iaris (câine), cât şi animalelor sălbatice: Equus sp. (cal
sălbatic), Bos primigenius (bour), Cervus elaphus (cerb),
Capreolus capreolus (căprior), Sus serata attila (mistreţ),
Vulpes vulpes (vulpe), Lutra lutra (vidră), Martes sp. Oder), Felis
sylvestris (pisică sălbatică), Castor fiber (castor), Lepus
europaeus (iepure de câmp).
Specificăm că fauna analizată de către noi este atribuită
culturii Boian, fazele Giuleşti şi Spanţov. Materialul faunistic
provine din următoarele situri, notate de către arheologi, cu
următoarele sigle: TEL 001 (Boian - Spanţov), TEL 008 (Boian Giuleşti şi Boian - Spanţov), TEL 009 (Boian - Spanţov), CLA
002 (Boian - Spanţov),
·
Cu toate că loturile faunistice analizate, care provin din
situri, contexte arheologice şi perioade culturale diferite sunt
reduse numeric, analiza arheozoologică a permis următoarele

dacă are mult nisip în compoziţie) şi este mai bine arsă. De
asemenea diferă culoarea, aici predominând cea cenuşiu
deschis, spre deosebire de culoarea cenuşiu-închisă sau
gălbui-cărămizie a celei descoperite pe valea Teleormanului.
Concluzii. obiective. Cercetările din zona Lăceni-Măgura
au confirmat existenţa unei dinamicii complexe a locuirii în
această zonă, în epoca neo-eneolitică, dinamică strâns legată
şi de evoluţia mediului înconjurător. Obiectivele campaniilor
viitoare vor viza descoperirea şi cartarea altor situri din zonă,
sondaje arheologice pentru determinarea specificului locuirii
neolitice, precum şi un sondaj sedimentologic în aşezarea de
tip teii de la Măgura-Bran. Vor fi întreprinse şi cercetări asupra
paleomediului prin investigaţii privind istoria naturală a văii
Teleormanului.
Planşa 32

Studiu sedimentologic

observaţii:

Constantin

Haită

- animalele domestice au ponderea cea mai mare în
fauna analizată. Aşadar activitatea de creştere a acestora joacă
un rol important, în cadrul căreia bovinele şi ovicaprinele se
situează pe primele locuri. În cadrul evoluţiei culturale se
observă că dacă în perioada Boian - Giuleşti, ele îşi dispută
locul întâi (TEL 008), în Boian - Spanţov bovinele se situează
pe primul loc (CLA 002, TEL 001, TEL 008, TEL 009).
- animalele sălbatice sunt prezente într-un număr redus
ca fragmente. Totuşi, ca număr minim de indivizi şi ca specii, în
perioada culturală Boian - Giuleşti fauna sălbatică este mult mai
bine reprezentată, faţă de cea din Boian - Spanţov. Vânătoarea
are însă un rol secundar, de suplimentare a alimentaţiei
carnate, dacă avem în vedere că se vânau specii de talie mare
şi medie (cerb, bour, cal sălbatic, căprior, mistreţ).

(MNIR - CNCP)

Studiul sedimentologic elaborat în campania 2000 asupra
locuirii neo-eneolitice din Valea Teleormanului a fost axat pe
două direcţii principale:
1. Cercetarea zonelor de locuire din lunca actuală a
Teleormanului;
2. Cercetarea succesiunilor sedimentare ce alcătuiesc
depunerile din cadrul unor aşezări de tip teii.
În lunca actuală a Teleormanului, o atenţie deosebită a
fost acordată cercetării sitului TEL 008, în cadrul căreia au fost
observate zone de locuire aparţinând în principal la două faze
ale culturii Boian, separate printr-un nivel de sol format pe o
depunere aluvială. Studiul acestei situaţii este deosebit de
important, atât pentru înţelegerea evoluţiei comunităţii Boian din
această zonă, cât şi pentru reconstituirea paleomediului
sedimentar al Văii Teleormanului în perioada neo-eneolitică.
În alte două zone de locuire cercetate, TEL 001 şi CLA
002, au fost studiate şi eşantionate două locuinţe din chirpic
nears, ale căror elemente constructive au fost observate şi pe
profilele stratigrafice.
Succesiunile sedimentare ce formează depunerile din
cadrul a două aşezări de tip teii au fost cercetate prin realizarea
unor sondaje sedimentologice.
În cazul aşezării gumelniţene Lăceni, un teii de mici
dimensiuni, au fost realizate 4 sondaje sedimentologice care,
prin corelare stratigrafică, au permis observarea întregii
succesiuni sedimentare ce formează teii-ul, din partea
superioară până în bază.
Primul moment de locuire al acestui teii este reprezentat
printr-un nivel nisipos siltic de acumulare aluvială, ce remaniază
foarte fini constituenţi antropici (cărbune, chirpici ars şi
fragmente ceramice). Acesta este urmat de nivelurile
arheologice corespunzătoare fazelor culturale Gumelniţa - A2. şi

Studiul arheozoologic preliminar al materialului de la
Măgura (Bivalvia. Gastropoda si Reptilia)

Materialul studiat provine din situl TEL 008. Din punct de
vedere arheologic sondajele efectuate aici au evidenţiat
existenţa a două nivele culturale neolitice. Astfel, pentru nivelul
Boian - Giuleşti materialul provine din sondajele 36, 38, 39, 41,
42, 43, 44 şi 49, iar pentru Boian - Spanţov doar din 24.
În total s-au identificat 30 de resturi aparţinând nivelului
Boian - Spanţov şi 325 pentru Boian - Giuleşti aparţinând la
următoarele specii: Unio crassus, Unio pictorum, Unio tumidus
dintre scoici, Planorbarius corneus şi Cepaea vindobonensis,
dintre melci şi Emys orbicularis, testoasa de apă.
În ceea ce priveşte bivalvele ele sunt cele mai
numeroase. O mică parte din ele sunt arse (8 valve de Unio
crassus şi una de Unio tumidus), ceea ce confirmă faptul că ele
au fost culese intenţionat şi utilizate probabil în alimentaţie.
Asocierea celor 3 specii de Unionide cu dominanta Unio
tumidus specie de ape mai mult stătătoare, cu melcul
Planorbarius corneus şi ţestoasa Emys orbicularis este
caracteristică unei văii inundabile cu numeroase bălţi de mică
adâncime şi năpădite de vegetaţie abundentă.
Alte două specii de melci He/ix pomatia şi Cepaea
vindobonensis sunt comuni în văile râurilor cu vegetaţie
ierboasă abundentă. Provenienţa lor în nivelul cultural pare a fi
mai mult secundară cu toate că şi aceştia pot face parte din

Studiu arheozoologic al faunei de mamifere descoperite la
Lăceni - Măgura
Bălăşescu

-

Radu Valentin (MNIR • CNCP)

B1.

Adrian

Lăceni

(MNIR - CNCP)

Resturile faunistice de mamifere prelevate ca urmare a
arheologice de pe Valea Teleormanului, dintre anii
1998 - 2000, sunt numeroase, 3264, dar puţine dintre acestea
au putut fi determinate până la nivel de specie, doar 561
(17, 18%). Speciile identificate în materialul avut la dispoziţie,
cercetărilor

dietă.
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În concluzie putem afirma că mare parte din materialul
recoltat aparţine speciilor acvatice şi a celor iubitoare de
umezeală comune în valea inundabilă a Teleormanului.
Cu toate că mare parte din aceste resturi sunt de
provenienţă accidentală există şi dovezi ce atestă că scoicile, în
special, au făcut parte din dieta localnicilor.
Lăceni
Dragoş

terenului în loturi personale. Suprafeţele nr. 1 şi 4 au intersectat
mai vechile casete B, C şi Dale S. III I 1992.
Stratigrafia, simplă, este aceeaşi ca în restul sitului. Sub
un strat de pământ brun-cafeniu, bulversat de arăturile adânci
(conţine cu precădere cioburi medievale timpurii, dar şi
moderne) apare pământul steril. Sporadic, la baza acestuia
este vizibil un strat superficial de pământ cenuşiu, argilos (5 10 cm grosime), corespunzător locuirilor preistorice. Spre buza
terasei, stratul brun ajunge până la 0,5 m grosime, probabil
datorită arăturile succesive sau chiar a unei nivelări mecanice
recente, care au atenuat panta dinspre râu. Întrucât sub
pământul brun nu apare stratul cenuşiu surprins în restul sitului
(mai ales în apropierea complexelor), iar complexele identificate
sunt puţine, este de presupus că spre marginea terasei atât
locuirile preistorice, cât şi cele din mileniul I p. Chr. au fost mai
puţin intense [Carol Kacs6, Ioan Stanciu].
Locuirile preistorice de pe terasa Ciurgău aparţin epocii
bronzului, respectiv Hallstatt-ului mijlociu.
În campania din 2000, materiale ce pot fi atribuite cu
certitudine epocii bronzului au apărut doar în suprafaţa 2, unde
era prezentă, sub stratul de pământ brun-cafeniu, o depunere
superficială de 5-10 cm grosime de pământ cenuşiu argilos. În
acest strat au fost găsite puţine fragmente ceramice, unele însă
foarte tipice, cum sunt cele de la oale cu marginea prevăzută cu
brâu alveolar, pereţii curbaţi, acoperiţi de striuri sau de la vase
cu marginea răsfrântă în exterior şi bordura alveolată, gâtul
cilindric. Aceste fragmente, ca şi cele anterior găsite pe terasa
"Ciurgău", înscriu aşezarea din epoca bronzului din acest punct
printre cele ce aparţin primei faze a culturii Suciu de Sus. Tot
acestei epoci îi aparţine, foarte probabil, şi groapa 1 din aceeaşi
suprafaţă, ovală în plan (0,6 x 0,44 m), uşor adâncită în
pământul steril, umplută cu pământ cenuşiu-deschis, amestecat
cu mult lut galben, în care au apărut puţine bucăţele de cărbune
şi câteva resturi de cioburi macerate.
Din epoca hallstattiană datează complexul 15, identificat
în colţul nord-estic al suprafeţei 3. Conturul parţial a fost
surprins la adâncimea de -0,62 m, pe o lungime de 1,48 m (el
continuă şi în porţiunea nesăpată). Foarte probabil, complexul
descoperit reprezintă groapa unei locuinţe circulare sau ovale.
În interior marginea sa este neregulată, fiind marcată de
adâncituri. Fundul a apărut la -0,8 m (de la nivelul actual al
solului). Umplutura complexului conţine pământ cenuşiu, relativ
afânat, pigmentat cu multe bucăţele de cărbune. Spre latura
vestică s-au găsit şi patru pietre de râu, nearse. În complex au
ieşit la iveală mai multe fragmente ceramice hallstattiene,
printre care şi unul ce provine de la un bol de formă
bitronconică. Acest complex se adaugă altor două, dezvelite în
campaniile anterioare. Importanţa lor constă mai ales în faptul
că ele constituie primele descoperiri încadrabile în secolele VII VI a. Chr. din Depresiunea Băii Mari, numărându-se printre
puţinele de acest fel din nordul Transilvaniei [Carol Kacs6].
Complexele din mileniul I p. Chr. datează din secolele li III şi VII -VIII.
Epocii romane îi aparţine complexul nr. 16 (din suprafaţa
6), o construcţie simplă de suprafaţă, fără instalaţie pentru foc,
de formă dreptunghiulară (2,8 x 4 m), cu laturile mai lungi
orientate NNE - SSV. Fiecare dintre colţuri era marcat de gropi
pentru stâlpi (nr. 6, 9, 1O, 11 ). O altă groapă (nr. 13) se afla
aproximativ pe mijlocul laturii nord-vestice, iar cea cu nr. 14,
situată în apropierea colţului nordic, probabil este şi ea în
legătură cu această construcţie, la fel ca groapa nr. 7, în
apropierea colţului sud-estic. În partea inferioară a stratului de
pământ brun (adâncime la care trebuie să fi fost nivelul de
călcare al aşezării din epoca romană), în unele dintre gropile de

- tel 006. 2000. Raport arheozoologic

Moise (MNIR - CNCP)

Resturile faunistice exhumate în cursul cercetărilor
arheologice din cadrul "Southern Romanian Archaeological
Project" în teii-ul de la Lăceni (tel 006) sunt încadrate în fazele
A2 şi B1 a culturii Gumelniţa.
Materialul faunistic aparţine următoarelor clase de
animale: MOLLUSCA, AVES şi MAMMALIA.
Moluştele sunt reprezentate prin 168 de fragmente de
scoici unionide, de apă dulce (genul Unio) şi prin 4 cochilii de
melci tereştri, din genul Cepaea. Păsărilor le aparţin 3 resturi
osoase. Mamiferele sunt cel mai bine documentate, prin 321
resturi osoase, din care 103 au putut fi determinate specific sau
generic.
Studiul resturilor de mamifere a condus la identificarea
celor 5 specii domestice caracteristice epocii: vită (Bos taurus) NR = 11 , oaie (O vis aries) - NR = 1, capră (Capra hircus) - NR
= 2, porc (Sus domesticus) - NR= 23, câine (Canis familiaris) NR = 2, precum şi 6 specii sălbatice: bour (Bos primigenius) NR = 4, cerb comun (Cervus elaphus) - NR = 11, căprior
(Capreo/us capreolus) - NR= 1, mistreţ (Sus serata attila) - NR
= 14, castor (Castor fibe~ - NR= 7, iepure (Lepus europaeus) NR=2.
Materialul a fost analizat în funcţie de încadrarea
culturală.

104'. Lăpuşel, corn. Recea, jud.

Maramureş

Punct: Ciurgău
,Cod sit: 106434.01
Colectiv: Carol Kacs6, Dan Pop (MJMM Baia Mare), Ioan Stanciu (IAIA
Cluj)

Punctul se află pe terasa înaltă din stânga râului Lăpuş, în
imediata apropiere a Haltei CFR - Lăpuşel. Reluarea
cercetărilor a avut ca scop investigarea locuirilor succesive de
pe terasă, completându-se astfel informaţiile obţinute în
săpăturile anterioare (anii 1992 - 1994).
Campania din anul 2000 s-a desfăşurat între 31 iulie şi 11
august, săpăturile propriu-zise fiind facilitate de colaborarea cu
Facultatea de Istorie-Geografie a secţiei din Baia Mare a
Universităţii "Vasile Goldiş", câţiva dintre studenţi efectuându-şi
pe acest şantier practica. La lucrări au participat şi studenţii
Antonia Costea (Universitatea "1 Decembrie" Alba Iulia) şi
Ovidiu Oanea (Universitatea "Ovidius" Constanta).
În ciuda sprijinului financiar extrem de redus, deoarece
complexele se află la mică adâncime a fost posibilă excavarea
unei suprafeţe de 177 m2 , şapte suprafeţe (nr. 1 - 7) de 6 x 4 m,
la care se adaugă o porţiune de 6 x 2 m, săpată între
suprafeţele nr. 3 - 4 şi 5 - 6. Suprafeţele au fost orientate în
funcţie de marginea terasei (pe direcţia NE - SV cu laturile
lungi), dar şi în raport cu posibilităţile date de fragmentarea
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mijlocul secolului VII {deocamdată ilustrată printr-un singur
complex), când ceramica, exclusiv lucrată cu mâna, uneori
ornamentată, prezintă legături cu lumea slavă (Ioan Stanciu].
Planşa 33

stâlpi au apărut doar câteva fragmente ceramice din epoca
romanâ (lucrate la roată), care permit încadrarea cronologică a
complexului. Lipsa instalaţiei pentru foc, inventarul foarte sărac,
sugerează o construcţie uşoară, a cărei destinaţie rămâne
neclară, poate a fcist chiar o simplă îngrăditură pentru animale.
Lângă colţul sud-estic al acestei construcţii se afla ~
groapă de formă cvasirectangulară (complexul nr. 5), cu colţun
rotunjite (0,8 x 0,44 m pe axe), albiată în_ secţiune şi puţin
adâncă (0,26 m de la nivelul identificării). ln ea n-au apărut
decât câteva cioburi din epoca romană şi pietre de râu.
În apropiere (suprafeţele nr. 3 şi 4), a fost identificat (la 0,3 m, imediat sub stratul de pământ brun) complexul nr. 2,
aparţinând epocii medievale timpurii. Are în plan o formă
neobişnuită, comparabilă literei "T", orientat cu axa lungă pe
direcţia NV - SE. Era puţin adâncit faţă de vechiul nivel de
călcare (cel mult -0,3 m), cu fundul şi pereţii uşor albiaţi,
"podeaua" fiind marcată de denivelări. Practic, construcţia era
alcătuită din două unităţi: un spaţiu dreptunghiular, cu colţuri
accentuat rotunjite şi dimensiunile de 1,4 x 3 m, orientat NV SE cu axa lungă, care se unea, aproximativ pe mijlocul laturii
sud-estice, cu un "şanţ" perpendicular, îngust (lăţime intre 0,7 1 m) şi lung de 4,2 m. Pe marginea nord-estică a şanţului, !n
apropierea laturii sud-estice se afla o groapă de stâlp (?). ln
exteriorul sau în interiorul complexului, în imediata apropiere a
marginilor, au fost delimitate mai multe gropi de ţăruş, marea
majoritate în zona spaţiului dreptunghiular, de-a lungul laturilor
sud-vestică şi nord-vestică. În umplutură se afla pământ negru,
afânat, amestecat cu multe bucăţele de lemn carbonizat, deşi
pământ sau chirpic ars nu s-a găsit şi nici "podeaua" nu
prezenta urme ale unui eventual incendiu. Pe întreaga
suprafaţă şi adâncime erau neregulat răspândite pietre de râu,
în general de dimensiuni mici, dintre care doar unele păreau să
fi fost arse. Au fost găsite relativ puţine cioburi (majoritatea din
oale lucrate cu mâna, neornamentate, inclusiv dintr-o tăviţă, şi
fragmente din oale lucrate cu roata înceată, decorate cu
pieptenele) şi un fragment inform, dintr-un obiect de fier.
Presupun că forma şi structura iniţială a acestui complex
nu o indică doar partea adâncită, deoarece în exteriorul laturii
nord-estice şi pe întreaga ei lungime, cu o lăţime variabilă (intre
0,3 - 1 m, în funcţie de ductul părţii adâncite), sub stratul de
pământ brun, pe o adâncime medie de 5 cm se afla o depunere
alcătuită din argilă amestecată cu pământ cenuşiu, bucăţele de
cărbune şi, sporadic, chiar pietre. Aşadar, este mai probabil că
această construcţie avea iniţial forma literei "L ", adică era
alcătuită dintr-un spaţiu dreptunghiular (circa 5,7 x 1,8 m),
marcat în colţul sud-vestic de o porţiune puţin adâncită (poate
chiar locul intrării). În interiorul construcţiei, de-a lungul laturii
nord-estice, se afla, în această situaţie, o "banchetă" de lut
cruţat. De altfel, o analogie apropiată pentru acest complex
există chiar în aşezarea de aici, adică locuinţa 1 I 1992,
aceasta însă cu adâncime ceva mai mare. Deoarece nu există
indicii despre existenţa vreunei instalaţii pentru foc, este puţin
probabil ca această construcţie să fi fost utilizată ca locuinţă
permanentă (în sezonul rece, cel puţin).
Deşi complexul nr. 16 confirmă durata scurtă şi
intensitatea slabă a locuirii din epoca romană, el completează
imaginea de ansamblu a aşezării, care pare să marcheze
pentru a doua jumătate a secolului li şi secolul III p. Chr„
anumite particularităţi ale microzonei în raport cu altele din NV
României, adică un mediu cultural pregnant dacic, în care sunt
sesizabile (în ceramică) şi anumite contacte cu civilizaţia
romană provincială. Inventarul complexului nr. 2 indică ultima
fază a aşezării medievale timpurii (secolul VII târziu - prima
jumătate a secolului VIII), urmând unei etape plasabilă spre

105. Lăpuşel, corn. Recea, jud. Maramureş
Punct: Mociar
Cod sit: 106434.03
Colectiv: Carol Kacs6, Dan Pop (MJMM Baia Mare). Ioan Stanciu (IAIA
Cluj)
Punctul de hotar numit de localnici "Mociar" se găseşte în
sudul localităţii şi este prima terasă a Lăpuşului, lungă de 400
m orientată E - V. Terasa este delimitată pe latura nordică şi
estică de pârâul Arişel şi este acoperită în partea vestică de
pomi fructiferi. În această ultimă porţiune au apărut, la
suprafaţă, fragmente ceramice din epoca bronzului şi din epoca
medieval timpurie (situl Mociar I).
Mai multe fragmente ceramice preistorice au fost
descoperite şi în urma unei cercetări de suprafaţă (D. Pop, D.
Ghiman - 7 iunie 2000), efectuată pe traseul unui şanţ săpat
pentru modernizarea liniilor telefonice CFR. Punctul de unde au
fost culese fragmentele ceramice este situat în partea estică a
terasei, în imediata vecinătate a căii ferate, în dreptul
kilometrului 170+8, la aproximativ 800 m S de Halta CFR
Lăpuşel (situl Mociar li).
Săpăturile au avut ca scop obţinerea de date privind
întinderea, stratigrafia şi durata aşezării, precum şi salvarea
vestigiilor afectate de lucrările de amenajare menţionate. Au
fost trasate cinci sectiunii, din care trei orientate S - N,
aproximativ paralele cu' linia de cale ferată, cu dimensiunile de
10 x 3 m (S. 1 şi S. 2), 10 x 2,60 m (S. 3) şi două secţiuni
orientate E - V, cu dimensiunile de 19 x 2 m (S. 4) şi respectiv
19 X 3 m (S. 5).
Conform observaţiilor făcute, situaţia stratigrafică se
prezintă astfel:
- sol vegetal, gros de circa 5-10 cm;
- strat de pământ de culoare maronie, gros de circa 1O35 cm, în care s-au găsit numeroase fragmente ceramice,
bucăţi de cărbune şi pietre;
- strat de pământ de culoare crem-gălbui, foarte tasat, cu
numeroase concreţiuni calcaroase şi oxid de fier, gros de
circa 10 - 20 cm, în care apar, dar numai în partea
superioară, câteva fragmente ceramice;
- pământ de culoare gălbui-roşcat, fără material
arheologic.
În cursul săpăturilor au fost descoperite două complexe:
- o locuinţă de formă rectangulară uşor adâncită în
pământul crem-gălbui (complex 1 I 2000), situată în
partea sudică a S. 1, deranjată de gangurile de animale şi
rădăcinile unui copac. În umplutura de culoare cenuşie,
pe lângă numeroasele fragmente ceramice, se aflau mai
multe pietre şi cărbune; iar în partea sud-estică a locuinţei
s-a găsit, parţial deranjată, o vatră;
- o groapă (complex 2 I 2000) în S. 5, de formă circulară
în care, alături de ceramică, se găseau şi pietre de râu.
Din inventarul gropii se remarcă trei fragmente de la o
oală cu marginea evazată, ornamentată cu motive
incizate şi excizate.
Fragmentele ceramice provin de la oale, castroane, vase
vatră şi căni, cele mai multe neornamentate sau decorate cu
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striuri. Putine fragmente sunt ornamentate cu incizii, caneluri şi
incizie e~cizie. Alături de acestea s-au descoperit câteva
obiecte de lut ars: o roată miniaturală şi fragmente de la o
greutate, precum şi un topor de piatră cu ceafa cilindrică, de
asemenea fragmentar.
Materialele descoperite în aşezarea de la Lăpuşel "Mociar
li" aparţin fazei a doua a culturii Suciu de Sus şi se datează în
perioada Bronzului târziu 1-11. [Dan Pop]
Planşa 34

106.

Lăzarea,

corn.

Lăzarea,

sectiunea S. F a fost trasată cu scopul de a verifica posibilitatea
coniinuării prispei din sec XVII menţionat în inventarul de la
1742. în această sectiune s-au depistat urmele dalajului curţii
interioare confectionat din lespezi de piatră de provenienţă
locală d~tabilă în' sec XVII. În prelungirea secţiunii S. C am
urmărit identificarea închiderii pivniţei aflate în colţul sud-vestic
al "Casei Doamnei". Am dezvelit întreaga pivniţă surprinsă şi în
campania din 1999. Pe latura nordică a acestei încăperi s-~
descoperit o uşă de intrare care facilita accesul spre alte spaţ11
ale pivniţei. În mai multe puncte ale secţiuni la limita dintre
stratul superior al umpluturii pivniţei din S. C şi dărâmătura
zidului ei - am descoperit fragmente aparţinând unei cahle
pătratice de dimensiuni de 21 x 21 cm, prevăzute cu ramă de
prindere şi acoperită cu smalţ verde, decora~ă cu v~ejuri
stilizate, ordonate simetric în reţele, pornind din nodun. Le
datăm la sfârşitul sec. al XVI-iea - prima jumătate a sec. al XVIIiea. Pe baza caracteristicilor par să facă parte din aceeaşi sobă
şi câteva din fragmentele smălţuite descoperite la aceeaşi
adâncime. Pe baza fragmentelor ceramice descoperite alături
de cahle, în toate secţiunile săpate cu ocazia acestei campanii,
putem afirma că olăria de la Lăzarea, cu tot caracterul său
fragmentar, nu se deosebeşte de materialul arheologic de aces!
gen recoltat din alte situri databile în această secvenţa
cronologică, în mare majoritate ea aparţine secolelor XVI - XVII.
Acest spaţiu, cercetat integral, a fost utilizat pentru
depozitarea cerealelor, deoarece în cursul săpăturilor s-au
descoperit, în cantităţi destul de însemnate, fragmente
carbonizate de chimion, boabe de mazăre, coji de alune, etc.
Cercetările arheologice întreprinse în cursul lunii august
2000 în zona nord-vestică a curţii castelului feudal din Lăzarea,
au evidentiat existenta mai multor vestigii aparţinând unor etape
diferite, premergătoare, construcţiei actualei clădiri ~·casa
Doamnei". S-au semnalat urme de locuire medievale iar noile
cercetări au stabilit de asemenea o serie de relaţii stratigrafice
între elementele planimetrice ale obiectivelor descoperite şi
corpul de clădire afta! în picioare.
. ..
Cu rezervele de rigoare şi cu speranţa apanţ1e1 unor
elemente noi de datare trebuie să admitem deci, că planimetria
sugerează existenţa aici a unui conac nobiliar, P?ate chiar
clădirea principală, nucleul în jurul căruia s-a extins treptat
ansamblul rezidential al familiei Lazăr. De la sfârşitul sec. XV,
clădirea a fost continuu modificată şi renovată, considerăm
riscantă formularea a unor interpretări mai ample la această
fază a cercetărilor în privinţa relaţiei casei nobiliare cu restul
obiectivelor cercetate în decursul campaniilor anterioare,
subliniind necesitatea verificărilor concluziilor acestora.
Periodizarea acestor etape putând fi făcută prin
efectuarea unor noi cercetări arheologice ale căror rezultate vor
fi coroborate cu datele obţinute de cercetările de parament.

jud. Harghita

Punct: Casa Doamnei (Asszonyok haza)
Cod sit: 84601.01
Colectiv: Florin Gogâltan, Zsolt Molnâr (IAIA Cluj), Tamas
Darvas L6rânt

Emădi,

În perioada 5 - 30 august, 1999 în curtea castelului feudal
de la Lăzarea, au fost efectuate mai multe sondaje arheologice
cu scopul de a clarifica etapele de construcţie şi configuraţiile
planimetrice ale corpurilor de clădiri existente în partea ei nord:
estică. Construcţia aflată astăzi în picioare aici este cunoscuta
sub numele de "Casa Doamnelor" sau "Casa Doamnei"
("Asszonyok haza"), dintr-o interpretare - dealtfel eronată - a
datelor oferite de documentele din secolele XVII - XVIII.
Colectivul stiintific 1 a avut ca obiectiv principal descărcarea
terenului de sa'rcină istorică, în vederea efectuării unor lucrări
de restaurare la această construcţie. Cel de-al doilea obiectiv a
fost prelucrarea materialului arheologic provenit din săpătu~ile
efectuate în zona castelului în perioada 1963 - 1974, depozitat
la Muzeul din Gheorghieni şi care a rămas în marea sa
majoritate inedit.
Cu toate că acest important sit arheologic a fost cercetat
sistematic pe durata mai multor campanii, între 1963 - 1977 şi
în 1982, au fost publicate doar două articole referitoare la
rezultatele obtinute. Informaţiilor conţinute în aceste lucrări, li se
adaugă rapoartele anuale de săpături care se păstrează în
manuscris la Muzeul din Gheorghieni şi la Direcţia
Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice din Bucureşti.
Studierea lor este utilă în încercarea de a localiza secţiuni Ji
casete, în conditiile în care lipseşte un plan exact de situaţie 2 . ln
aceste conditii, 'în vederea clarificării planimetriei construcţiilor
ce au precedat actuala formă a "Casei Doamnei", respectiv
pentru a oferi elemente de sprijin pentru restaurarea _acesteia,_a
devenit necesară continuarea săpăturilor de control incepute in
campania din 1999.
. _
În campania din vara anului 2000 au fost deschise in
curtea castelului două secţiuni şi o casetă. La poziţionarea
sectiunilor şi a casetei s-au luat în considerare rezultatele
cercetărilor din 1999. Astfel trebuiau verificate informaţiile din
inventarul de la 1742 cu privire la existenţa unei prispe din lemn
şi a unei scări de acces pe faţada de S, respectiv s-a încercat
stabilirea dimensiunilor clădirii din sec. XVII către V.
Pentru clarificarea acestui din urmă aspect a fost
continuată sectiunea S. C orientată E - V, trasată perpendicular
pe faţada de Va "Casei Doamnei". Cealaltă sec\iune S. F şi
caseta S. K au fost deschise la vest de faţada dinspre curte,
respectiv la faţada de S a actualei clădiri, pentru a clari~ca
planimetriile clădirilor anterioare edificiului actual. S. F, avand
dimensiunile initiale de 1O x 2 m, a fost orientată E - V şi
plasată paralel cu secţiunea S. C în ,continuarea secţiunii S. A.
Din necesitatea cercetării segmentului de zid apărut în S. A,

Note
Din colectiv fac parte Florin Gogâltan, Molnâr Kovacs Zsolt,
Em6di Tamas, Darvas L6rând.
2. Planul publicat de către Luminiţa Munteanu (Munteanu 1984,
Fig. 1) face parte, foarte probabil, din docume~taţia pred.ată
Directiei Patrimoniului Cultural Naţional de catre colectivul
cond~s de Ştefan Molnâr. În documentaţia inedită aflată la
Muzeul din Gheorghieni există un alt plan general al săpăturilor
din 1963 - 1974, care diferă destul de mult de cel publicat. Pe
acesta sunt trecute secţiunile şi suprafeţele cercetate în fiecare
an. Comparând manuscrisele rapoartelor anuale de săpături cu
planul acesta din urmă, am constatat mai multe greşeli.
1.
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unor secţiuni de control şi informare stratigrafica sa se identifice
depunerilor culturale din punctele respective.
ln prealabil, au fost efectuate cercetări de teren
(periegheze) care au relevat existenţa unor astfel de depuneri
arheologice. Au fost astfel abordate trei puncte, sectoare, după
cum urmează: Oarda de Jos - Dublihan, (responsabil de sector:
Gabriel Rustoiu) Oarda de Jos - Şesu' Orzii (La balastieră)
(responsabil de sector: Mihai Gligor) şi Limba - Vărar
(responsabilă de sector: Paula Mazăre). [I. Paul, M. Ciută]

107. Limba, com. Ciugud; Oarda de Jos, com. suburb.
Oarda, mun. Alba Iulia, jud. Alba

succe~iunile

Cod sit: 1106.03, 1053.01, 1053.02
Colectiv: Iuliu Paul, Marius Ciută (Univ. '1 Decembrie 1918" Alba Iulia),
Mihai Căstăian (MILE Orăştie), Adrian Gligor (MNUAI), Gabriel Rustoiu
(Univ. Alba Iulia)

În anul acesta cercetările arheologice sistematice,
efectuate în cadrul temei de grant cu titlul: "Culturi şi civilizaţii
neo-eneolitice şi din epoca bronzului în Transilvania centrală şi
de sud-est" au căpătat un nou caracter, dată fiind necesitatea
extinderii arealului geografic avut în vedere pentru urmărirea
evoluţiei aşezărilor preistorice din microzona Limba - Oarda de
Jos. Este vorba de terasa întinsă, plană, aflată în interiorul
arealului de confluenţă a râului Mureş cu Sebeşul, mai precis
pe zona de "piemont" pe care Podişul Secaşelor o realizează în
sectorul său vestic cel mai avansat, delimitat de cursurile celor
două râuri mai sus amintite între localităţile Limba (corn.
Ciugud, jud. Alba) şi partea sudică a localitătii Oarda de Jos
(corn. Oarda, suburbană a oraşului Alba Iulia). ·
Având aspectul unei câmpii întinse, uşor înclinate spre N
şi NV, arealul se caracterizează printr-o terasă relativ înaltă,
bine profilată, neinundabilă, cu frecvente pâraie şi torente care
o străbat radiar şi puternice izvoare de apă, prezente în zonele
de contact cu lunca şi câmpia aluvionară a râurilor, cu
pământuri deosebit de fertile şi prin prezenţa dealurilor şi
colinelor Secaşului care o domină spre S şi E. Cursul
Mureşului, împins în acest sector spre E şi S de râul Ampoiul,
care coboară cu aluviuni masive din M-ţii Trascăului, şi cursul
Sebeşului, imprimat de panta uşor înclinată spre E a câmpiei
sale aluvionare, fac ca aceste două râuri să „sape" (erodeze) în
mod permanent baza acestei terase, făcând ca aceasta să fie
tot mai clar profilată datorită fundamentului său geologic
gresos, tipic pentru întreg Podişul Secaşelor, format din
pietrişuri şi depuneri eoliene loessoide.
Amplasarea sa excelentă, precum şi avantajele imprimate
de caracteristicile mai sus enumerate, la care se adaugă
prezenţa unor resurse materiale utile (pietriş, lemn, etc.) din
abundenţă, au făcut ca din cele mai vechi timpuri această
terasă imensă, fragmentată, să constituie un ecosistem
deosebit de favorabil habitatului uman. La palierul preistoriei,
terasa s-a dovedit a fii o adevărată zonă de concentrare a
locuirilor umane, fapt dovedit atât de cercetările arheologice
sistematice efectuate în ultimii 6 ani, cât şi de descoperirile
fortuite sau realizate pe calea cercetărilor de suprafaţă,
efectuate în ultimii 50 de ani.
Dacă în urma săpăturilor sistematice şi a secţiunilor de
control şi informare stratigrafica, efectuate în anii 1995 - 1999,
în diferite puncte centrale ale zonei în atenţie (Bordane,
Vărăria, Şesu' Orzii). s-a reuşit cunoaşterea succesiunii
stratigrafice, pe verticala, a aşezărilor aparţinând unor culturi
neo-eneolitice, rămânea însă, încă necunoscută evolutia lor în
spaţiu, respectiv surprinderea un~r fenomene de de.plasare,
roire, şi existenţa unor aşezări principale şi/sau secundare,
respectiv legăturile culturale şi cronologice care ar fi existat
între acestea. În acest scop, colectivul de cercetări sistematice
şi interdisciplinare de pe lângă Centrul de Cercetări Pre- şi
Protoistorice din Alba Iulia, aflat sub coordonarea Iuliu Paul şi
Marius Ciută, a fost repartizat în mai multe puncte distincte,
devenite astfel sectoare, aflate în zonele periferice sau
învecinate ale zonei deja cercetate, urmând ca prin realizarea

Sectorul Oarda de Jos - Dublihan
Desfăşurate în perioada 10 - 31 august 2000, sondajele
arheologice din acest punct au fost coordonate de către Iuliu
Paul şi Marius Ciută, responsabil de sector fiind Gabriel
Rustoiu.
Din punct de vedere geo-morfologic punctul supus
cercetărilor arheologice este amplasat la aproximativ 1,5 - 2 km
SSV de Oarda de Jos (comună suburbană a municipiului Alba
Iulia), pe terasa (I) relativ înaltă (10 m) din partea dreaptă a
râului Sebeş, la o distanţă de aproximativ 4 km de la vărsarea
acestuia în Mureş.
Din punct de vedere al condiţiilor de habitat spaţiul
prezintă caracteristici excelente: terasă neinundabilă, prezenţa
izvoarelor de apă potabilă foarte puternice aflate la baza
terasei, pământuri prielnice agriculturii şi păstoritului, păduri
aflate în imediata apropiere, vedere amplă (largă) asupra văii
Mureşului pe sectorul Alba Iulia - Vinţul de Jos. Practic, sectorul
Dublihan reprezintă punctul extrem vestic al terasei I, delimitată
de Mureş şi Sebeş, având aspectul unui promontoriu, a unui
pinten împins spre V, spre cursul Sebeşului.
În prealabil, au fost efectuate cercetări de suprafaţă în
acest areal de către Gabriel Rustoiu, şi de către studenti ai
Facultăţii de Istorie şi Filologie, secţia Istorie - Arheologie, în
urma acestora rezultând materiale arheologice apartinând
diferitor epoci: neo-eneolitică (cultura Petreşti); perioada de
tranziţie la epoca bronzului (cultura Coţofeni); bronz timpuriu
(grupul Şoimuş, grupul Iernut); bronz târziu (cultura Noua);
Hallstatt mijlociu (cultura Basarabi); roman şi postroman. La ora
actuală, întreg terenul delimitat de fragmentul de terasă în
discuţie este utilizat în scopuri agricole, situaţie care persistă
din vechime. Lucrările agricole intensive efectuate aici de-a
lungul vremii, au nivelat, cu certitudine, configuraţia terasei,
distrugând, în mare măsură, straturile (depunerile) arheologice
aflate la o mai mică adâncime. Ca prim obiectiv al cercetărilor
sistematice, respectiv al săpăturilor efectuate în această primă
campanie (2000), s-a constituit obţinerea - prin executarea cât
mai multor secţiuni de control şi informare stratigrafică - a unei
imagini cât mai clare cu privire la situaţia stratigrafică de pe
întreg cuprinsul fragmentului de terasă cu numele Dublihan.
Dată fiind prezenţa materialelor aparţinând mai multor epoci şi
culturi, amestecate în pământul arat, puteam bănui, înainte de
efectuarea săpăturilor faptul că nu vor putea fii surprinse
straturile sau nivelele culturale mai recente.
Au fost executate următoarele unităti de cercetare: S. I I
2000 = 6 x 2 x 1,5 m, orientată E -·V la o distantă de
aproximativ 40 m de muchia terasei; C. I I 2000 = 2 x 2 x 0,4 m,
orientată E - V, amplasată la o distantă de 9 m de muchia
terasei în prelungirea (spre V) a S. I I 2o'oo, la o distanţă de 31

m.
Situaţia
următoarea:
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extremităţile

unui fragment de terasă întinsă, plană {de unde şi
numele), de aproximativ 2 km care se întinde practic între cele
două localităti având o formă relativ dreptunghiulară, alungită
care evoluea~ă în paralel cu şoseaua ce leagă localităţile
amintite, aflată pe marginea terasei, la rândul ei paralel cu
aceasta.
Punctul se află la aproximativ 3 km S de oraşul Alba Iulia
(gara CFR), pe terasa întâi (1), relativ înaltă (1 O+ 15 _m), aflat~
pe partea stânga a râului Mureş. Pentru o localizare mai
precisă a locului săpăturii, specificăm faptul că el se află la
aproximativ 50 m E, la ieşirea din de Oarda de Jos, (comună
suburbană a municipiului Alba Iulia), la 150 m spre S de
şoseaua mai sus amintită, în imediata apropiere (5 - 8 m) a doi
stâlpi de înaltă tensiune aflaţi unul lângă celălalt.
Caracteristicile geo-morfologice şi ale întregului
ecosistem prezente în acest perimetru îl recomandă ca pe un
excelent areal destinat habitatului uman: terasa neinundabilă,
prezenţa izvoarelor de apa potabilă foarte puternice aflate la
baza terasei, pământuri prielnice agriculturii şi păstoritului,
păduri aflate în imediata apropiere, vedere amplă (largă) asupra
văii Mureşului pe sectorul Alba Iulia - Vinţul de Jos - Sântimbru.
În anii 1995 - 1996 au fost efectuate bornarea şi ridicarea
topografică a întregii terase delimitate de cele două localităţi,
urmate în anii 1996 - 1998 de cercetări de suprafaţă efectuate
de Mihai Gligor şi Gabriel Rustoiu, în urma cărora au rezultat
materiale arheologice aparţinând epocilor: neo-eneolitică
(cultura Petreşti); perioada de tranziţie la epoca bronzului
(cultura Coţofeni); Hallstatt mijlociu (cultura Basarabi); roman şi
postroman. În imediata apropiere a locului în care s-au executat
unitătile de cercetare în anul 2000 a fost descoperită o monedă
de la' Traian. De semnalat că în cuprinsul balastierei din lunca
Mureşului în anii 1998 - 1999 au fost scoase din apele râului o
serie de monumente romane.
Săpăturile din campania anului 2000 au fost executate
prin intermediul unor secţiuni de control şi informare
stratigrafică, mai precis prin intermediul unei singure unităţi de
cercetare: S. I I 2000 = 6 x 2 x 1,5 m, orientată N - S.
Pozitionarea s-a făcut în functie de stâlpii de înaltă tensiune,
prez~nţi în preajmă. Distanţa de la secţiune la Mureş, spre N,
este de aproximativ 300 m.
Stratigrafia:
• O I -0,25 m - nivel vegetal, cu sol negru aparţinând
epocii romane;
• -0,3I-1,1 m - strat de cultură, probabil cu două niveluri
de locuire, aparţinând culturii Petreşti;
• -1.1 m - strat steril de culoare alb-gălbuie, loessoid.
Complexe. În caroul 3, în jumătatea vestică a secţiunii s-a
profilat la adâncimea de -0,6 m, o aglomerare de chirpici ars şi
materiale ceramice, pietre de râu, materiale litice şi osteologice,
ce apartin unei locuinţe de suprafaţă (cultura Petreşti). Factura
ceramicii, formele, tipurile de decor (inclusiv pictura), sunt
caracteristice fazei A - B final (B), a acestei culturi. Imediat sub
această locuinţă a apărut sterilul alb-gălbui, loessoid,
caracteristic întregii terase a Mureşului.
Bogăţia materialelor ceramice apărute la suprafaţă, în
arătură, dovedesc faptul că practic nu au mai rămas afectate
decât depunerile eneolitice, şi acestea, la rândul lor, fiind uşor
atinse în partea superioară.

• OI -0,3 m, strat arat (vegetal), negru granulos, în care
au apărut materiale aparţinând epocilor (respectiv
culturilor) Petreşti, Coţofeni, romană.
• -0,3 I -0,6 (0,7) m strat de cultură, negru cenuşiu cu
aspect făinos, aparţinând culturii Petreşti (faza A B).
• -0,6 (0,7) m - strat steril arheologic, alb-gălbui,
loessoid.
Complexe descoperite în aceasta secţiune:
- în caroul 1, s-a conturat, având o orientare NV - SE, un
şanţ, numit C. 1 I 2000, cu profilul în formă de ,,V", cu fundul
aplatizat, cu următoarele dimensiuni: deschiderea la gură: 2 m;
adâncimea de -1,2 m, lăţimea fundului 0,4 m. Inventarul a
constat din: pietre de râu, oase de animale, ceramică
apartinând culturii Petreşti, cu pictură şi fără pictură; fragmente
cerainice cu decor în bandă incizat-punctată {de tip vincian),
unelte de piatră şlefuită (zdrobitoare).
- în carourile 2 şi 3, având aceeaşi orientare, {deci
paralel cu C. 1 I 2000) s-a conturat un al doilea şanţ, C. 2 I
2000, având aceleaşi caracteristici (deschiderea la gură de 1,8
m; baza fundului = 0,3 m; adâncimea de -1,3 m), aflat la o
distantă de 1,5 m de C. 1 I 2000. Inventarul arheologic rezultat:
pietre' de râu, oase, fragmente de chirpic ars şi de vetre,
ceramică petreşteană la care s-a adăugat, din nou, ceramică de
tip vincian (?).
În caseta C. I I 2000, realizată tot cu scopul de a
verifica situaţia stratigrafică în zona aflată în imediata apropiere
a extremităţii (marginii, „muchiei") vestice a terasei.
Stratigrafia surprinsă s-a prezentat în felul următor:
• OI -0,25 m strat arabil (vegetal) negru-granulos (cultura
Petreşti, Coţofeni, epoca bronzului);
• -0,25 I -0,35 m - strat de cultură cu materiale foarte
puţine, atipice, cel mai probabil petreştene (după
factură);

• -0,35 I -0,4 m steril arheologic, loessoid.
Concluzii preliminare - emise deocamdată doar cu
titlul de ipoteze de lucru şi care vor fi verificate în cursul
campaniilor viitoare:
- este clar faptul că, cel puţin în sectorul de sit abordat
deocamdată, că nu au rămas nederanjate decât
depunerile eneolitice, aparţinând culturii Petreşti;
- nu există decât un singur strat de cultură, aparţinând
culturii Petreşti, care pare să aibă, încă nu foarte sigur,
cel mult două nivele de locuire, cel mai recent fiind
afectat, şi el, în partea superioară, de lucrările agricole;
- aşezarea eneolitică prezintă intensitatea de locuire cea
mai evidentă înspre interiorul terasei şi nu pe marginea
acesteia aşa cum eram tentaţi să credem iniţial;
- prezenţa celor două şanţuri surprinse în S. I I 2000,
ridică problema utilizării lor în scopuri defensive, sau este
vorba de amenajări casnice. [Gabriel Rustoiu]
Sectorul Limba - Oarda de Jos - Sesu' Orzii
Săpăturile arheologice s-au desfăşurat în perioada 1O 31 august 2000, responsabili ai şantierului fiind Iuliu Paul şi
Marius Ciută, iar responsabil de sector Mihai Gligor.
Deoarece locul în care s-au efectuat săpăturile în această
campanie, deşi se află în hotarul localităţii Oarda de Jos, este
desemnat prin acelaşi toponimic prin care este desemnat şi
punctul aflat în hotarul localităţii Limba, (în care s-au efectuat
săpături arheologice în campaniile 1996 şi 1998), le vom trata
ca fiind unul şi acelaşi, altfel spus un punct unic. Este vorba de
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Sectorul Limba - Vărar

• O I -0,25 m, strat vegetal/arabil cu sol negru-cenuşiu,
de aspect lutos, compact;
• -0,25 I -0,65 m (profil ESE) I -0,8 m (profil VNV), strat
de depunere, rezultat prin alunecarea terenului.
Materialul ceramic, aflat în poziţie secundară şi
amestecat (ceramică Vinca şi Coţofeni), este
sporadic şi prezintă un grad mare de porozitate,
datorită acidităţii accentuate a solului;
• -0,65 I -0,8 I -1,6 I -1,9 m, strat de o consistenţă şi
cromatică a solului diferită de la o extremitate la
cealaltă (cenuşiu întunecat, mai umed şi mai
nisipos în partea de VNV; cenuşiu deschis, lutos şi
mai uscaVcompact în partea de ESE), identificat cu
stratul de cultură, probabil cu mai multe niveluri de
locuire, aparţinând fazelor clasice ale culturii Vinca
(81 şi 81 - 82);
• -1,65 I -1,95 (2,00) m steril arheologic de culoare

Din punct de vedere administrativ punctul Vărar este
amplasat la aproximativ 3 - 4 km (linie dreapta) de oraşul Alba
Iulia, la capătul vestic al satului Limba, pe partea stânga _a
şoselei Oarda de Jos - Limba (DJ 7) între locurile cu numele "ln
Coastă" şi "Vărăria".

Din punct de vedere geografic spaţiul desemnat prin
toponimicul amintit (Vărar) se aftă în bazinul mijlociu al
Mureşului, pe prima terasă din partea stângă a râului, într-o
zonă de cot activ. Cu o înăltime de circa 15 - 20 m, raportată la
nivelul albiei Mureşului, terasa are o formă plană uşor înclinată
spre cursul râului care o delimitează spre NNV, având ca
repere fostul grind al Popii Silea şi cele două bălţi formate prin
colmatarea unui fost braţ al Mureşului şi fiind încadrată de
Pârâul Ghişoilor spre E, de pârâul Şcoalei spre V, iar spre S şi
SE de colinele Podişului Secaşului (Hoanca Chişoii şi Coliba
Barbu lui).
Situl a intrat în circuitul arheologic încă din decembrie
1944, când a fost întreprinsă o primă săpătură de control şi
informare stratigrafică de către Şt. Munteanu. În august 1947 D.
şi I. Berciu, alături de sondajele din apropierea drumului,
efectuează săpături în panta abruptă a terasei, furnizând o
serie de informalii:
- o mare' parte a staţiunii a fost distrusă de apele

cenuşiu-gălbuie.

Situaţia stratigrafică

corespunde în mare măsură celei
oferite de sondajele fraţilor Berciu, fiind de subliniat grosimea
deosebită a stratului de depunere, precum şi curgerea stratului
de cultură înspre Mureş.
Deosebirile intervin, în schimb, sub aspectul abundenţei,
compoziţiei şi atribuirii culturale a materialului. Singura
aglomerare, care a ocupat întreaga suprafaţă a secţiunii şi care
ar putea fi interpretată drept o locuinţă dezafectată, a fost
surprinsă între adâncimile -0,7 / -0,9 m în partea ESE şi -0,8 / 1 / -1,2 m. Materialul arheologic conţinut este divers: chirpici ars
puţin şi dispersat, numeroase fragmente de râşniţă, material
microlitic din silex şi obsidian, fragmente ceramice de vase
mari, în special de factură grosieră, dintre care o mare
frecvenţă o au fundurile, iar sporadic şi fragmente de picioare
de cupă. Decorul ceramicii, destul de rar de altfel, în benzi
incizat - punctate, precum şi forma vaselor pledează pentru
încadrarea materialului în fazele clasice ale culturii Vinca. În
partea dinspre VNV (C. 1 - 2) a secţiunii, între adâncimile -1,2 I
-1,4 m au fost descoperite două fragmente de figurine
antropomorfe, care se pare că ţin de acelaşi context al
aglomerării, având în vedere asocierea de materiale.
De menţionat este şi şanţul conturat în caroul 3, la
adâncimea de -1,64 m. Cu o orientare NE - SV, acesta măsura
în lăţime maxim 0,34 m şi atingea adâncimea de -1,83 m.
Din informatiile oferite de unii locuitori din Limba,
secţiunile executat~ de fraţii Berciu şi de Şt. Munteanu, în anii
'40, au fost executate în extremitatea vestică a fragmentului de
terasă, exact în locul în care la ora actuală se află o fermă

Mureşului;

- grosimea stratului de cultură descreşte dinspre S spre
N, variind de la 0,75 m pe terasă lângă drum, la 1,6 m în
marginea pantei, lângă Mureş;
- stratul de cultură începe la -1,2 m şi are o grosime de
1,6 m, pe alocuri ajungând până la 3 m adâncime;
- materialul arheologic este bogat, îndeosebi în panta
abruptă a terasei, fiind caracteristic culturii Vinca
Turdaş, alături de care au fost descoperite fragmente
ceramice pictate de tip Lumea Nouă şi sporadic Petreşti.
În vecinătatea sitului, pe cealaltă parte a şoselei în anul
1972 au fost efectuate cercetări de suprafaţă de către H.
Ciugudean, pe lângă ceramica Vinca - Turdaş (?), fiind
descoperită şi ceramică hallstattiană şi medievală. Din anul
1995 punctul se găseşte, alături de celelalte sectoare ale sitului
neolitic de la Limba, în proiectul de cercetare al Universităţii "1
Decembrie 1918" Alba Iulia.
Având în vedere că zona a fost investigată şi anterior,
după cum s-a precizat mai sus, săpătura din vara anului 2000 a
avut caracterul unui sondaj de verificare a situaţiei stratigrafice
verticale, precizate în urma săpăturilor sistematice amintite,
precum şi o completare a informaţiilor referitoare la complexul
de aşezări neo-eneolitice, relevate până în prezent în teritoriul
localităţilor Limba şi Oarda de Jos: încadrarea tipologică şi
cultural-cronologică a materialelor descoperite, stabilirea
raporturilor I relaţiilor interculturale şi elaborarea stratigrafiei
orizontale.
Fondurile modeste şi condiţiile climatice deosebite
(temperaturi excesiv de ridicate) au împiedicat desfăşurarea
unui sondaj mai amplu, cum s-ar fi dorit, astfel încât suprafaţa
săpată a fost limitată. Cu dimensiunea de 6 x 2 m şi cu o
orientare NV - SE, secţiunea (S. I I 2000) a fost trasată
perpendicular pe marginea terasei, la aproximativ 5 m de
aceasta. Săpătura a confirmat evoluţia succesiunii straturilor în
pantă, cu o diferenţă intre extremitatea sud-estică mai înaltă şi
cea nord-vestică mai joasă, de circa 0,3 m, diferenţă imprimată
de panta naturală.
Stratigrafia:

agricolă particulară.

Rezultatele sondajului, deşi nu spectaculoase, sunt
importante pentru crearea unei imagini de ansamblu asupra
complexului de aşezări neolitice din teritoriul satului Limba,
săpătura relevând extinderea acestuia, precum şi ajutând la
trasarea unei linii periferice.
Planşa 35
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109. Livezile, corn. Livezile, jud. Alba
Punct: Biserica românească "Adormirea Maicii Domnului"
Cod sit: 5176.02
Colectiv: Gheorghe Petrov (MNIT). Paul

108. Liveni, corn. Manoleasa, jud.

Şcolar

(Ml Aiud)

Biserica din Livezile este o construcţie cu dezvoltare
(lungimea pe axă, la exterior, este de 18,2 m),
alcătuită dintr-o navă dreptunghiulară şi un altar decroşat de
formă poligonală cu cinci laturi. Cele două compartimente sunt
despărtite printr-o tâmplă de zid prevăzută cu două intrări. Nava
este di~izată în naos (interior: 7, 1 x 5, 1 m) şi pronaos (interior: 4
x 5,04 m) prin interpunerea unui zid străbătut de o uşă centrală,
ftancată de două deschideri cu pervaz înalt. Naosul este
acoperit cu o boltă semicirculară prevăzută cu penetraţii în
dreptul ferestrelor, iar peste altar se aftă o boltă similară, care,
în partea răsăriteană, este racordată la traseul poligonal a!
elevaţiilor prin intermediul unor suprafeţe curbe. Ambele bolţi
sunt realizate, în mare parte, din cărămidă, dar în structura lor
se regăsesc şi lespezi de piatră de carieră. Pronaosul este
tăvănit, iar deasupra lui se ridică un turn-clopotniţă care se
sprijină pe patru stâlpi de zidărie amplasaţi la colţurile _încăperii.
Pe latura sudică a navei, în timpurile moderne, dupa 1848, a
fost construit un pridvor cu stâlpi şi arcade de zidărie. Intrarea
în biserică se aftă practicată pe latura sudică a pronaosului,
fiind prevăzută cu un ancadrament din piatră realizat în stilul
Renaşterii. Un ancadrament asemănător se aftă şi la uşa care
asigură comunicarea dintre naos şi pronaos. Ambe!e
ancadramente prezintă profilaturi bogate cu decor sculptat m
partea lor superioară; uşciorii sunt subdimensionaţi, profilat~rile
lor fiind întoarse, în partea inferioară, spre golul uşilor;
arhivoltele sunt prevăzute la centru cu câte un scut reliefat,
înconjurat de motive florale stilizate, peste care se suprapune
câte un segment de cornişă.
lnterventia arheologică din campania anului 2000 a
constat în executarea a trei secţiuni, după cum urmează: S. 1 =
2,5 x 2 m, pe latura nordică a altarului, cu latura vestică. î~
prelungirea umărului altarului; S. 2 = 2,5 x 2m, pe latura nordic~
a navei, în dreptul zidului transversal din interior care separa
naosul de pronaos; S. 3 = 2 x 2 m, pe latura estică a altarului,
cu laturile perpendiculare aftate fiecare la o ~istanţă de o.~ ~
fată de extremitătile acestei laturi a altarului. ln aceste secţiuni
a~ fost descope~ite şi cercetate un număr de 32 morminte;
gropile de înmormântare prezintă forme aproximativ
dreptunghiulare, cu adâncimi variabile între -0,57 m (M. 7 I S. 1)
şi -1,97 m (M. 32 I S. 3). Defuncţii au to.st .d~puşi, în toate
cazurile, în sicrie de lemn, cu capul la V ş1 p1c1oarele spre E.
Înmormântările respectă în general orientarea tradiţională pe
relatia V - E, dar unele morminte prezintă anumite deviaţii,
datorate probabil anotimpului în care a avut loc înmormântarea.
Inventarul funerar descoperit şi recuperat de la unele din aceste
morminte este destul de sărăcăcios, fiind alcătuit din monede
medievale şi moderne, cercei, inele simple şi nasturi globul.a~.
Materialul numismatic conţine piese monetare de valoare mica,
emise de diferiti monarhi ai Ungariei, Poloniei, Austriei şi
Transilvaniei. Ce~ mai veche monedă este din vremea lui Malia
I Corvinul (1458 - 1490), iar cea mai nouă este din vremea lui
Francisc I (1745 - 1765), soţul Mariei Tereza.
Concluzii preliminare:
- Fundatiile tuturor compartimentelor bisericii se ţes între
ele, dovedind· faptul că întregul edificiu, în actuala formă de
plan, a fost ridicat într-o singură etapă _de cons~ruc.ţi:. .
- Biserica de zid a fost precedata de o b1senca mai veche
din lemn, care, probabil, a avut dimensiuni mai reduse decât

Botoşani

longitudinală

Cod sit: 38009. O1
Colectiv: Aurelia Ungurianu (Grupul

Scrobotă

nr. 3 Botoşani)

Studiul resturilor arheozoologice din cadrul statiunii Liveni
Comuna Manoleasa este situată în valea minoră a
Prutului, acolo unde acesta formează numeroase meandre,
gârle, grinduri şi sectoare de pădure. ~in punct d.e vedere
pedologic, solul este de tip cernoziom levigat sau chiar sol d~
pădure. Peisajul zonei apare astăzi alcătuit d.in. terenur~
agricole, pe care se cultivă în special cereale, apa~mand zonei
vegetale de silvostepă cu pajişti xeromezofite.
„
.
Materialul arheozoologic ce apa~ine cultur11 Cucuten1,
faza B mi-a fost pus la dispoziţie prin amabilitatea Mariei
Diaconescu de la Muzeul Judeţean de Istorie Botoşani. Prin
determinările şi măsurătorile efectuate (acolo unde a fost
posibil) s-au putut desprinde concluzii privind p~~ticula~ită~ile
mediului înconjurător, precum şi cele ale econom1e1 locu1tonlor
din respectiva perioadă istorică.
Din datele prezentate se observă predominanţa speciilor
de mamifere şi în special al celor domestice dintre care
taurinele reprezintă gruparea cu frecvenţa cea mai mare. Ele
sunt urmate de gruparea ovicaprine constituită din genurile
Capra şi Ovis (caprine şi ovine), dintre care cu excepţia un~i
corn care apa~ine speciei Capra hircus toate celelalte aparţin
ovinelor.
Porcinele ocupă locul al treilea ca frecvenţă în cadrul
economiei locuitorilor de la Liveni, apropiată de frecvenţa
ovicaprinelor, dar mult mai joasă decât a taurinelor.
Măsurătorile efectuate pe materialul ce apa~ine acestei specii
arată predominanţa femelelor.
Urmează în ordinea frecvenţei speciilor domestice câinele care tinând cont de numărul de fragmente ce-i aparţin,
se pare că 'juca totuşi un rol de loc de neglijat în viaţa
locuitorilor.
Deşi, cu frecvenţă redusă, calul este şi el prezent printre
resturile faunistice de la Liveni.
În ceea ce priveşte speciile sălbatice, cea mai înaltă
frecventă o are bourul - Bos primigenius. Prezenţa lui constituie
dovada· unui mediu favorabil, reprezentat de soluri mlăştinoase
şi dumbrăvi umede.
Pe locul al doilea, între speciile sălbatice se aftă, cerbul,
el fiind urmat de mistreţ. Prezenţa acestor specii în cadrul
materialului faunistic arată extinderea pe care o aveau pădurile
de foioase care le ofereau atât spaţiul necesar, cât şi hrana
predilectă. [Aurelia Ungurianu - Grupul Şcolar "Gh. Asachi"
Botoşani]

136

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000
cele ale lăcaşului actual; biserica de lemn (urmele acesteia nu
au fost sesizate în săpătură) a fost situată, credem, pe
amplasamentul actualei biserici de zid. Mormintele, care au
făcut parte din cimitirul dezvoltat în jurul bisericii de lemn, au
fost deranjate - parţial sau total - de şanţurile de fundaţie ale
bisericii de zid.
- Despre cronologia începuturilor bisericii de zid, în faza
actuală a cercetării, se poate susţine ca aceasta a fost ridicată
cândva în a doua jumătate a secolului al )\VII-iea, în perioada
imediat următoare mijlocului său, având ca termen post quem
anul 1654 (data inscripţionată pe o monedă descoperită la M.
12 I S. 2, mormânt care este dovedit a fi mai vechi decât
biserica). Clarificările asupra datării bisericii vor fi posibile numai
după continuarea cercetărilor arheologice, în anul 2001.
Planşa 36
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corn.

Luncaviţa,

studiul sedimentologic. Menţionăm că întreaga structură de
locuire a fost puternic afectată de numeroasele galerii săpate
de animalele sălbatice, fapt remarcat de altfel şi în complexele
arheologice din S. I.
În cadrul suprafeţei S, I, aşa cum am amintit anterior,
obiectivele urmărite au fost:
- a) completarea informatiilor legate de zona menajeră din
sectorul 1. În această campanie am stabilit că în cadrul acestui
complex, situat în zona centrală a aşezării-teii, au existat mai
multe etape de depuneri, bine individualizate prin structura lor
în parte diferită. În stadiul actual al cercetărilor se poate spune
că C 2 a acoperit parţial, în carourile A3, B3, o structură de
locuire, notată convenţional locuinţa nr. 4 (L. 4). Rămâne de
stabilit dacă în acest punct vom întâlni o situaţie comună teiiurilor gumelniţene, respectiv folosirea unei locuinţe dezafectate
drept zonă de depunere a resturilor menajere. Menţionăm că L.
4 a fost pusă în evidenţă şi în colţul de SV al sectorului 7. În
colţul de NE al sectorului 1, C 2 este mărginită de L. 1, din
punct de vedere stratigrafic cele două complexe fiind, se pare,
contemporane;
- b) cercetarea zonei aflate la V de L. 1, respectiv
sectoarele 7, 13, 17. În acest an am reuşit să indicăm limitele
de S şi V ale L. 1 prin identificarea unor segmente din pereţii
corespunzători în sectorul 7, carourile B4, C4 - 6. În sectoarele
7, 13, a fost cercetată o nouă structură de locuire, notată
convenţional locuinţa nr. 2 (L. 2), situată în apropierea L. 1. În
stadiul actual al cercetărilor se poate spune că L. 2 a avut o
orientare NE - SV, cu o uşoară înclinare pe aceeaşi direcţie,
dimensiunile sale fiind de 5,25 x 2,5 m.
Cercetările realizate în punctul "Cetăţuia" au fost extinse
şi în afara teii-ului. La aproximativ 400 m N de aşezarea-teii a
fost realizat un sondaj (6 x 1 m) pe un bot de deal, unde
cercetările de suprafaţă mai vechi semnalaseră prezenţa unor
fragmente ceramice gumelniţene. Trebuie spus că în prezent
suprafaţa acestuia este în mod superficial afectată de intervenţii
antropice.
Au fost evidenţiate destul de clar câteva complexe de
locuire (gropi menajere) de epocă romană. Menţionăm că nu a
fost identificat nici un obiect aparţinând culturii Gumelniţa.

jud. Tulcea

Punct: Cetăţuia
Cod sit: 160699. 02
Colectiv: Silvia Marinescu - Bîlcu (JAB) - responsabil, Cristian Micu
(ICEM Tulcea), Michel Maille (ASPAA Aveyron, Franţa), Adrian
Bălăşescu, Valentin Radu, Constantin Haită (MNIR - CNCP)

Începute în 1998, cercetările arheologice din aşezarea-teii
culturii Gumelniţa de la Luncaviţa, punctul Cetăţuia
Qud. Tulcea), au continuat şi în acest an, în perioada 24 iulie 19 august.
Pentru această campanie am stabilit două obiective
principale:
1) realizarea unui sondaj, ce urma a fi amplasat într-o
zonă neafectată de intervenţiile antropice moderne, urmărindu
se stabilirea relaţiei dintre situl preistoric şi spaţiul aflat în
imediata sa apropiere precum şi fixarea succesiunii stratigrafice
a aşezării-teii în acest punct;
2) continuarea cercetărilor în suprafaţa S. I, acordându-se
o atenţie deosebită zonei menajere din sectorul 1 (C 2 = C 3) şi
spaţiului ce mărgineşte spre V locuinţa nr. 1 (L. 1), respectiv
sectoarele 7, 13, 17.
Pentru atingerea primului obiectiv general am ales o
porţiune de teren aflată în suprafaţa S„ III, mai precis în zona
de SV a teii-ului. Secţiunea trasată - notată convenţional Son. 1
- are dimensiunile 7 x 3 m şi o orientare NE - SV. Deşi
cercetarea ei nu a condus la rezolvarea tuturor problemelor
fixate la începutul campaniei, contextul arheologic s-a dovedit a
fi deosebit de interesant, astfel că, în acest moment, putem
oferi câteva date preliminare ce au legătură chiar cu evoluţia
întregii aşezări:
- a) zona de SV a teii-ului, care s-a dovedit a fi puţin mai
înaltă, pare să fi fost locuită numai într-o fază finală din evoluţia
sitului, în Son. 1 existând un singur nivel de locuire care
suprapune solul steril din punct de vedere arheologic.
- b) singurul complex de locuire apărut în Son. 1 este
locuinţa nr. 3 (L. 3), din care s-a cercetat doar o mică suprafaţă
(4 x 2 m la nivelul etapelor de construcţie). Am putut înregistra
întreaga evoluţie a acestei structuri de locuire care a cunoscut
mai multe faze de refacere, distrugerea sa nefiind rezultatul
unei incendieri. Dacă în preajma locuinţei, spre S, s-a identificat
clar o acumulare exterioară (conţinând bucăţi de chirpici,
fragmente ceramice, oase, agregate calcaroase), rămâne ca
observaţiile noastre, care au condus la evidenţierea unui nivel
de abandon ce suprapune distrugerea L. 3, să fie confirmate de
aparţinând

The archaeological campaign from Luncaviţa - Cetăţuia
took place this year from July the 241h unthil August the 19fh. For
this year we estab/ished two main objectives:
- the research of a trench placed in an area /ess affected
by modern human interventions; we aimed to clarify the
relationship between the prehistoric site and its c/ose
neighbourhood region, a/so we wanted to establish the
stratigraphical succession of the te/1-settlement in this point;
- to continue the archaeological research in the S. I
surface, with special attention accorded to the waste zone from
the S. 1 (C 2 = C 3) and to the area wich borders westwards the
dwelling no. 1 (L. 1), respectively the sectors 7, 13 and 17.
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Studiul faunei de mamifere (cultura Gumelnita)
Adrian

Bălăşescu

- nivel siltic gălbui, relativ omogen, cu structură agregată,
cu granule carbonatice şi rar material arheologic (US 3005), ce
reprezintă primul nivel de locuire Gumelniţa A2 din această

(MNIR - CNCP)

zonă.

două eşantioane au fost prelevate în suprafaţa
arheologic. Primul este prelevat într-un nivel siltic
gălbui, omogen, cu structură agregată slab exprimată, cu
fragmente milimetrice de chirpic nears (US 1002), ce poate să
reprezinte un nivel de podea neincendiată. Un alt eşantion
micromorfologic este prelevat într-un nivel siltic de culoare
cărămizie, cu laminaţie paralelă slab exprimată, relativ omogen,
cu rare fragmente milimetrice de chirpic ars, ce reprezintă o
succesiune de podele apa~inând unei locuinţe incendiate (L. 1).

Fauna analizată provine din săpăturile arheologice
intreprinse intre 1998 - 2000, la Luncaviţa Uud. Tulcea), în
punctul "Cetăţuia", aceasta fiind atribuită culturii Gumelniţa A2.
Lotul de oase analizat este destul de numeros, 1790 de oase,
din care s-au determinat circa 1101 (61,5 %).
S-au identificat 5 specii de mamifere domestice: Bos
taurus, Ovis aries, Capra hircus, Sus domesticus, Canis
familiaris şi 14 de mamifere sălbatice: Equus caballus, Bos
primigenius, Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Sus scrofa,
Canis lupus, Vulpes vulpes, Meles meles, Martes sp., Lutra
lutra, Lynx lynx, Felis sylvestris, Castor fiber, Lepus europaeus.
În momentul actual al cercetării materialului faunistic care
provine din nivelul I, Gumelniţa A2, se observă că animalele
domestice şi cele sălbatice au o pondere apropiată, atât ca
număr de resturi, cât şi ca număr minim de indivizi, ele
contribuind la realizarea paleoeconomiei animale. Dintre
animalele domestice, ca număr de fragmente bovinele se
situează pe primul loc, ele fiind urmate de porcine şi ovicaprine.
Ca număr minim de indivizi, porcinele depăşesc bovinele.
Totuşi din punct de vedere economic, specia Bos taurus joacă
rolul cel mai important. Remarcăm două neurocranii de câine
cu urme de spargere intenţionată şi tăiere, lucru care ar putea
sugera consumul alimentar al speciei.
Dintre animalele sălbatice prezente în spectrul faunistic,
se observă că ponderea ceea mai mare o are cerbul care este
urmat de mistreţ şi căprior. Resturile numeroase de vânat fac
ca aşezarea de la Luncaviţa să fie una din cele mai bogate cu
faună sălbatică. Vânătoarea la Luncaviţa are o importanţă la fel
de mare ca şi activitatea de creştere a animalelor.

Alte

cercetată

111. Lupu, corn.

Haită

jud. Alba

Colectiv: Gabriela Gheorghiu - responsabil (MNIT); Ioan Glodariu,
Liliana Suciu (UBB Cluj), Vasile Mega (MNUAI), Cristina Bod6 (MCDR
Deva)

Cimitirul nou se află pe în imediata apropiere a intrării în
sat dinspre VNV, pe latura stângă (versantul sudic al Dealului
Chicui) a unui semiamfiteatru natural ce mărgineşte din trei
direcţii o luncă mlăştinoasă.
Cercetarea arheologică are ca obiectiv delimitarea
întinderii aşezărilor antice (mai bine păstrate sunt cea
hallstattiană şi cea din a doua epocă a fierului), în măsura în
care cimitirul actual o permite, precum şi investigarea
complexelor ce au apa~inut acestor aşezări. Importanţa sitului
constă în existenţa aici a unei succesiuni de locuiri, o
însemnătate deosebită având cele din epocă Latene. Pentru
această perioadă există două nivele: unul timpuriu şi unul ce se
datează în sec. I a. Chr. - I p. Chr., cel timpuriu neavând
deocamdată material celtic.
Datorită unor motive obiective - terenul liber din cimitir
este dat în arendă ţăranilor şi în funcţie de înţelegerea acestora
putem negocia zona unde se pot trasa secţiunile - anul acesta a
fost trasată o secţiune de 1Ox 2 m (a cărui adâncime a ajuns
până la -2,5 m) situată la 6 m ENE faţă de gardul cimitirului şi la
1,8 m faţă de colţul de NE al aşa-zisei capele; secţiunea este
orientată NNV - SSE 2800. Pentru nivelul Latene nu avem nici
un complex, ci doar material descoperit în poziţie secundară.
Acesta constă din fragmente ceramice, dintre care merită
amintite următoarele: un fragment de la un vas de tip situla, dar
care conţine puţin grafit în pastă şi are dimensiuni reduse, un
fragment de strecurătoare, precum şi un fragment de chiup cu
buza în trepte. În schimb au fost surprinse urmele a două
locuinţe hallstattiene cu material ceramic de factură Basarabi.
A fost deschisă şi o casetă de 3 x 3 m, în continuarea
sectiunii din 1999 pentru a ne lămuri ce este de fapt aşa-zisul
grătar surprins parţial în secţiunea amintită. În această caseta
s-a găsit podina unei locuinţe hallstattiene, precum şi vatra de
foc păstrată destul de bine. Ca atare nu mai avem nici o
îndoială că presupusul grătar reprezintă de fapt o parte din
pereţii surpaţi de la construcţia amintită.
Materialul arheologic descoperit constă în vase ceramice
şi fragmente de la asemenea vase, printre care se remarcă
unul cu buza lobată şi o căniţă, în fragmente de la vetre
portative, o rotiţă de la un car votiv, precum şi foarte multe oase

Studiu sedimentologic
Constantin

Cergău,

Punct: Cimitirul Nou
Cod sit:3832.01

(MNIR - CNCP)

Studiul sedimentologic efectuat în această aşezare
în campania din anul 2000, a avut ca principale
obiective, înregistrarea tipurilor de unităţi sedimentare din
cadrul structurilor şi acumulărilor antropice şi prelevarea de
eşantioane micromorfologice.
În scopul observării întregii succesiuni corespunzătoare
locuirii eneolitice din această aşezare şi a relaţiilor stratigrafice
dintre aceasta şi nivelurile naturale din bază, a fost realizat un
sondaj statigrafic, localizat în partea de SV.
În acest sondaj, au fost prelevate 4 eşantioane
micromorfologice, în fiecare dintre principalele niveluri
observate pe profilul stratigrafic:
- nivel siltic brun gălbui, granular, cu frecvente fragmente
ceramice, interpretat ca un nivel de distrugere (US 3002), ce
suprapune un nivel siltic brun gălbui, mai omogen şi mai
compact (US 3003), ce ar putea reprezenta o podea a unei
eneolitică

locuinţe.

- nivel siltic cenuşiu gălbui, cu laminaţie paralelă fină,
omogen, fără constituenţi antropici (US 3006), interpretat ca o
succesiune de podele, lutuieli şi niveluri ocupaţionale fine, din
interiorul unei locuinţe.
- nivel siltic brun gălbui, omogen, cu structură agregată
slab exprimată, friabil, cu rare incluziuni carbonatice (US 3004),
ce poate reprezenta un nivel ocupaţional acumulat pe podeaua
unei locuinţe.
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113. Marin, corn. Crasna, jud.

de animale. Tot materialul descoperit a intrat în patrimoniul
Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei.
Bibliografie

Colectiv: Dan

1. I. Glodariu, V. Moga, Der dakische Schatzfund von Lupu
(Rumanien), Germania, 75, 1997, 2. Halbband, p. 585 - 596;
2. „., Repertoriul Arheologic al judeţului Alba, Alba Iulia, 1995,
nr. 11 O, p. 122.

112. Mada, corn.

Balşa,

Punct: Peştera Zidită
Cod sit: 87905.01
Căstăian

(MILE

Băcueţ

- Crişan - responsabil (MJIA Zalău)

Scurtă prezentare a sitului: aşezare neolitică descoperită
în urma unor cercetări de suprafaţă efectuate în anul 1999. Situl
este situat în partea stângă a drumului Crasna - Marin la
aproximativ 1,5 km de Marin.
Obiectivele cercetării: cercetările au avut caracter de
salvare datorată unor lucrări de introducere a cablului optic. S-a
avut în vedere salvarea eventualelor complexe, stabilirea
stratigrafiei şi a momentului cronologic.
Rezultatele cercetării: În campania de cercetări din anul
2000 în acest punct au fost trasate: o secţiune (S. I) şi o casetă
(Caseta A).
În sectiunea S. I cu dimensiunile de 30 x 1, 5 m a fost
descoperită ia adâncimea de -0,4 m o locuinţă săpată în sterilul
galben. Complexul se prezintă sub forma literei L. Parţial,
locuinţa a fost săpată în steril, iar restul (cercetată în Caseta A)
a fost ridicată pe tălpi de lemn. Pe latura sudică a complexului a
fost surprinsă intrarea.
De asemenea tot în S. I, între m. 21 - 22, la adâncimea de
-O 85 m a fost cercetată o constructie anexă. Anexa este de
fo~mă d;eptunghiulară având lăţimea de aproximativ 1 m; a fost
construită la suprafaţă pe nivelul steril, în săpătură fiind
surprinse trei din cele patru laturi, identificându-se urmele
tălpilor de lemn pe care a fost ridicată construcţia, precum şi
câteva gropi de la stâlpii de susţinere. Materialul arheologic
este destul de sărac, fiind descoperite câteva fragmente
ceramice destul de mărunte şi nuclee de cuarţii care probabil
era prelucrat în aşezare. Din punct de vedere cronologic cele
două complexe aparţin perioadei neolitice, prezenţa unei
cantităţi reduse de material arheologic îngreunând însă
realizarea unei încadrări cronologice riguroase.
Obiectivele cercetării viitoare: zona necercetată rămâne
disponibilă pentru sondaje viitoare

jud. Hunedoara

Colectiv: Zeno Karl Pinter (ULB Sibiu), Mihai
Daniel Ţuţuianu (MCDR Deva)

Sălaj

Punct: Lab
Cod sit: 140654.01

Orăştie),

"Peştera zidită" se localizează la baza versantului vestic
al "Pleşei Mari", un masiv calcaros fierăstruit de frumoasele
chei ale Măzii. Deschiderea naturală a unei peşteri a fost
obturată în evul mediu târziu cu un zid, căpătând astfel valenţe
defensive sporite. Acest parament realizat din piatră locală
legată cu mortar se mai păstrează pe aproximativ jumătate din
lungimea sa iniţială, având o deschidere de acces şi câteva
ambrazuri.
Cercetarea arheologică începută în anul 1998, când au
fost realizate două sectiuni a fost continuată în campania din
vara anului 2000 prin re alizarea a încă două secţiuni, S. 3 şi S.
4, plasate în spatele zidului de apărare a peşterii, a pus în
evidenţă evoluţia cronologică a monumentului, dar şi existenţa
unor aspecte culturale mai vechi sub forma unor locuiri intense
din perioada de tranziţie spre epoca bronzului.
S. 3 (dimensiuni 9 x 2 m) paralelă spre N cu S. 1 / 1998,
la 0,5 m distanţă. Descoperirile făcute şi stratigrafia bogată, au
pus în evidenţă locuirea din preistorie a acestei cavităţi, precum
şi transformările survenite prin ridicarea zidului de apărare care
obturează intrarea naturală.
S. 4, este perpendiculară şi la 0,5 m distanţă de S. 3, fiind
paralelă cu zidul fortificaţiei la 3,5 m distanţă de acesta.
Dimensiunile sale sunt de 1,5 lăţime, cu 5,2 m latura estică şi
6,2 latura vestică. Din această suprafaţă, oarecum protejată, a
peşterii, provine cea mai mare cantitate de material ceramic şi
osteologic aparţinând culturii Coţofeni, care împreună cu urma
unui ţăruş aflată în nivelul preistoric scot în evidenţă existenţa
unei împrejmuiri (paravan) din material lemnos care a protejat
această locuire intensă. Curăţarea porţiunii de zid demantelate
a dus la descoperirea a numeroase fragmente ceramice
medievale, contemporane momentului în care fortificaţia era
0

114. Mănăstireni, corn.

Frânceşti,

jud. Vâlcea

Punct: Mănăstirea Dintr-un Lemn
Cod sit: 169930.01
Colectiv: A.I. Botez, Emil Lupu (ABRAL ARTPRODUCT S.R.L.)

Dintr-un Lemn se află pe malul drept al
pe un teren în pantă uşoară la contactul cu lunca
apei, fiind arondată satului Mănăstireni din comuna Frânceşti,
jud. Vâlcea.
Este considerată ctitorie a lui Matei Basarab şi (sau) a
nepotului său Preda Brâncoveanu, fiind ridicată ceva mai jos de
o biserică de lemn, probabil de secol XVI. Mănăstirea este
alcătuită din două incinte, cea veche având în plan central o
biserică refăcută de Şerban Cantacuzino, apoi de Ştefan
Cantacuzino şi din nou în 1793. Incinta nouă a fost edificată de
stareţa Platonida (1837 - 1848), fiind reconstruită după 1990.
Incinta veche a suferit intervenţii în vremea lui Şerban
Cantacuzino, în anii 1858 - 1860, 1938 - 1939, 1955 şi după
1991.
Mănăstirea

functională.

Otăsăului,

' Starea de conservare a zidului este destul de slabă şi se
impun măsuri grabnice pentru stoparea distrugerii şi refacerea
sectorului de zid demantelat pentru a putea introduce acest
obiectiv istorică şi speologică într-un circuit turistic zonal,
împreună cu "Cheile Măzii" şi relieful carstic cu o deosebită
valoare peisagistică din apropierea localităţii Mada.
Planşa 37
Bibliografie
1. Z. K. Pinter, M. Căstăian, D. Ţuţuianu - în: Cronica
Arheologice din România. Campania 1998

Cercetărilor
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Nu au mai fost efectuate cercetări arheologice sistematice
anterioare până în anul 1999, când au fost realizate şapte
sondaje arheologice în beciurile stăreţiei, sub arhondaric, sub
corpul muzeului mănăstiresc, la relaţia dintre chiliile de pe
latura sudică şi incinta nouă, necesare pentru furnizarea unor
date tehnice proiectantului de specialitate.
Datorită sondajelor punctiforme realizate nu a putut fi
verificată etapizarea cunoscută,
bazată pe studiul de
arhitectură, analiza de parament şi documentele scrise. Totuşi
au putut fi stabilite câteva aspecte deosebite.
1. Gârliciul actual de acces la pivniţa de sud, unde a fost
amplasată Cas. 1, suprapune un nivel de construcţie ce
coboară în pantă şi aparţine unui gârlici contemporan cu pivniţa
de sud, considerată a fi edificată în etapa întâi.
2. În Cas. 2 a fost descoperită o umblătoare ce suprapune
cu elevaţia sa tencuiala exterioară a pivniţei de sud, fiind
ulterioară acesteia. Peretele dintre încăperile H şi I este
întreţesut cu cel al umblătorii descoperite, deci contemporan cu
aceasta. Faptul că prin gura de dejecţie aftată pe peretele de
est. umplutura era evacuată fără a folosi un canal,
demonstrează că la E şi N de pivniţa de S şi umblătoare nu
existau încă actuale construcţii ale stăreţiei. Tot materialul
descoperit în umblătoare se datează la sfârşitul secolului XVII începutul secolului XVIII, deci umblătoarea a încetat să
funcţioneze la trecerea dintre secole, odată cu ridicarea pivniţei
de N şi a pivniţei de est, iar în prelungirea ei s-a ridicat o nouă
umblătoare, în camera G.
3. La ridicarea turnului clopotniţă actual şi a zidului de
legătură dintre stăreţie şi corpul sudic de chilii, s-a operat în
prealabil o decapare sau terasare masivă a terenului.
4. Corpul sudic de chilii actual se datează în sec. XIX - XX
şi a preluat fundaţii mai vechi ale unor construcţii.
Planşa 38

115.

Măriuţa,

corn. Belciugatele, jud.

stratigrafice complexe mai ales pentru locuinţele din primul nivel
(N1).
Stratul de cultură este gros de cca. 2,60 - 2,90 m,
materialele descoperite aparţin în totalitate culturii Gumelniţa.
Au fost descoperite vestigii arheologice aparţinând epocii
bronzului, perioadei daco-romane, un mormânt din sec. IV p.
Chr., precum şi fragmente ceramice medievale (sec. XIV XVII).
De asemenea au fost descoperite şi câteva fragmente
ceramice de tip Boian - Vidra, dar nu a fost descoperit un nivel
arheologic aferent acestora (Şimon 1995)
Trebuie menţionat faptul că majoritatea materialului
descoperit în aşezarea de la Măriuţa nu a fost publicat datorită
decesului prematur al autorului săpăturii.
În consecinţă am considerat oportună analizarea
descoperirilor făcute de Mihai Şimon şi redarea lor circuitului
arheologic. Ca fază preliminară a continuării cercetărilor de la
Măriuţa am studiat întregul materialul arheologic aftat în
depozitele MDJ Călăraşi, planurile, respectiv Rapoartele
preliminare de cercetare, păstrate în arhiva IAB, fondul Şimon.
Cercetările din aşezarea eneolitică merită reluate, pentru
că rezultatele obţinute în urma analizei noastre sunt deosebit
de interesante, deşi am constatat că există lacune în ceea ce
priveşte documentaţia (planuri lipsă, însemnări incomplete,
rapoarte lipsă şi /sau incomplete).
Nu a fost descoperită nici o locuinţă în nivelul doi (N2),
deşi acesta este foarte bogat din punct de vedere al
materialelor descoperite.
Nu s-a dezvelit în totalitate nici una din locuinţele
descoperite şi nu există date concludente despre dimensiunile
şi tehnica de construcţie a acestora.
Nu a fost identificat un nivel de cultură Boian, deşi
materialul descoperit presupunea aceasta.
Pentru o mai bună imagine a satului eneolitic de la
Măriuţa, a organizării spaţiale a acestuia şi a întregului habitat
considerăm necesară cercetarea în totalitate a suprafeţei
ocupate de comunitatea gumelniţeană.
De asemenea am urmărit identificarea unui eventual nivel
de locuire Gumelniţa fl-2, materialul arheologic descoperit
atestând aceasta.
Cercetările arheologice din campania anului 2000, s-au
desfăşurat în perioada 22 august - 1Oaugust, cu fonduri puse
la dispoziţie de Serviciul Arheologie din cadrul Ministerului
Culturii.
Suprafaţa aşezării fiind săpată în proporţie de 60 %,
cercetările din acest an s-au limitat la trasarea unei suprafeţe
de 144 m2 (12 x 12 m). Pentru o cât mai bună înregistrare
planimetrică şi stratigrafică, suprafaţa a fost împărţită în
sectoare de 6 x 6 m (ca elemente cvasi-independente) cu
martori de 0,30 m între ele, peste acestea suprapunându-se un
caroiaj de 2 x 2 m. În acelaşi timp ne-am propus verificarea
stratigrafiei aşezării, astfel încât am refăcut profilul estic al
secţiunii magistrale cercetate de Mihai Şimon.
Datorită fondurilor puţine, şi în consecinţă a forţei de
muncă reduse avute la dispoziţie, nu am putut ataca decât unul
din cele patru sectoare, respectiv Sect.1.
Stratigrafia, cel puţin aşa cum se prezintă până în
momentul de faţă (după campania anului 2000), nu este
complicată. După solul actual (vegetal). care pe alocuri nu
depăşeşte O, 15 m grosime şi care se prezintă sub forma unui
sediment de culoare neagră cu o granulozitate mare, urmează
stratul propriu-zis de cultură (numit de noi, convenţional, N1).
Legat de compoziţia stratului vegetal, trebuie să facem
precizarea că materialul ceramic, mai puţin cel litic şi

Călăraşi

Cod sit: 101136.01
Colectiv: Marian Neagu, Eugen Paveleţ, Valentin Parnic (MDJ
Călăraşi), Dumitru Chiriac - student (UV Târgovişte)
Aşezarea eneolitică este situată la 7 km NV de oraşul
Fundulea, pe malul drept al lacului Mostiştea (în vechime
acesta era râu şi curgea de la N la S vărsându-se în Dunăre), la
circa 250 m de latura estică a satului Măriuţa pe o terasă joasă
în imediata apropierea a apei. Aşezarea este înconjurată de
apele Mostiştei, datorită faptului că în dreptul satului eneolitic
râul făcea o buclă de 180°.
Cercetările arheologice au debutat în 1984, sub
conducerea lui Mihai Şimon (IAB). Iniţial cercetarea a avut un
caracter de salvare (movila pe care se afta aşezarea trebuia
excavată în totalitate), în campaniile din 1984 - 1985,
urmărindu-se obţinerea unei cât mai complete imagini a
stratigrafiei aşezării. Partea de NV a aşezării (1/4) a fost
excavată până la nivelul steril din punct de vedere arheologic o
dată cu primele lucrări de construire a drumului.
Începând cu anul 1986, lipsa fondurilor pentru
continuarea drumului a făcut ca cercetările să se poată
desfăşura normal.
Astfel în perioada 1986 - 1991, a fost cercetată partea
centrală a aşezării. Au fost trasate şapte secţiuni şi în
majoritatea s-a ajuns la sterilul arheologic. S-au făcut observaţii
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osteologic, sunt acoperite de o crustă albă calcaroasă, mai
consistentă şi mai masivă decât la o adâncime mai mare.
Stratul propriu-zis de cultură (N1 ), a fost surprins între 0,35 I -0,4 m şi -1,55 I -1,65 m, grosimea acestuia variind între
1, 15 - 1,3 m. Acest strat are o culoare maronie cu mici granule
calcaroase de culoare albă. Tot stratul are o granulaţie foarte
fină. El nu a putut fi divizat din punct de vedere al succesiunii
stratigrafice deoarece nu a apărut nici un complex şi nu am
putut observa nici o situaţie deosebită. De altfel, Mihai Şimon
menţionează că în acest strat "nu au apărut podini de locuinţe
sau vetre". Aşa cum deja am menţionat datorită fondurilor
reduse avute la dispoziţie, am fost nevoiţi să ne oprim la baza
acestui nivel (-1, 65 m) moment în care ne aflam în partea
superioară a primului nivel de locuire al aşezării (numit de noi,
convenţional,
N2) interceptând resturile unei locuinţe
incendiate, respectiv ale vetrei acesteia.
în cadrul operaţiunilor de protejare şi conservare a sitului
arheologic au fost acoperite resturile acestui nivel ocupaţional
cu folie de polietilenă şi pământ rezultat în urma săpăturii,
urmând ca locuinta să fie cercetată în anul următor.
În ceea ce 'priveşte elementele culturii materiale, care au
fost descoperite în campania din acest an, de la Măriuţa, având
în vedere că cercetările noastre s-au concentrat asupra primului
nivel de locuire, de sus în jos (N1 ), au confirmat faptul că ne
aflăm, cel puţin în acest moment, în faţa unei comunităţi care
aparţine fazei B a culturii Gumelniţa.
Deşi marea majoritate a materialului din stratul vegetal
aparţine tot culturii Gumelniţa, au mai apărut şi rare fragmente
ceramice din perioada feudală târzie (sec. XVI - XVII).
Ceramica este unul din elementele definitorii şi
descoperită în cea mai mare cantitate, lucru de altfel obişnuit
pentru comunităţile gumelniţene. Din punct de vedere tehnic
aceasta este caracterizată de vase executate dintr-un lut bine
ales şi frământat. Degresantul este reprezentat de nisip, mai rar
pietricele mici. Arderea la marea majoritate a fragmentelor, este
de tip oxidant, culoarea pereţilor fiind gălbuie, maronie sau, mai
rar, castanie. Nu lipsesc nici vasele care au suferit o ardere
reducătoare, culoarea pereţilor fiind de data aceasta neagră. _
Repertoriul formelor ceramice este deosebit de variat. ln
primul rând se remarcă, din punctul de vedere al frecvenţei,
străchinile cu marginea îndoită în interior sau îngroşată în
interior, precum şi cele cu umărul ascuţit. Castroanele cu
umărul carenat sunt destul de frecvente. Alte forme de vas pe
care le-am întâlnit în cursul cercetărilor noastre sunt: vasele
piriforme, chiupurile, paharele, bolurile.
Decorul este destul de sărăcăcios, de cele mai multe ori
fiind reprezentat de barbotină organizată în vârci paralele
oblice, orizontale sau verticale. Un alt element care poate fi
considerat şi decorativ, este cel reprezentat de proeminenţele
simple sau duble. Fără îndoială că acestea au şi un rol

Plastica este reprezentată de trei statuete antropomorfe şi
una zoomorfă, din lut şi un idol antropomorf din os.
Verificarea profilului magistral, din suprafaţa cercetată de
Mihai Şimon, nu a fost făcută pe toată lungimea. Am refăcut
numai partea sudică a profilului estic în lungime totală de 1Om.
Am constatat următoarele:
1. Nivelul vegetal, care s-a depus după părăsirea aşezării
de către locuitorii gumelniţeni, gros de 0,2 - 0,35 m. Acesta se
prezintă sub forma unui sediment de culoare maroniu-închisă,
pigmentat cu calcar şi urme roşiatice provenind de la chirpicul
dezintegrat. Majoritatea materialelor descoperite în acest nivel
aparţin culturii Gumelniţa;
2. Primul nivel de locuire - N1, datat Gumelniţa B1, (0,3 m
- 1,40 m) se prezintă sub forma unor depuneri de culoare
cenuşie cu tente gălbui, destul de compact. La ad. = - 1,29 m,
în partea sudică a profilului se poate observa o zonă lungă de
aproximativ 1,2 m, arsă la roşu. Foarte probabil sunt resturile
unei locuinţe incendiate. La S de această zonă la ad. = - 1,3 m I
-1,35 m am identificat o parte din podeaua şi peretele în
elevaţie ale unei locuinţe neincendiate, cu lungimea de 0,5 m şi
grosimea de 0,3 m;
3. Al doilea nivel de locuire - N2, datat de Mihai Şimon,
Gumelniţa A2. (Şimon 1995, p. 33), -1,4 m I -1, 92 m. Depunerea
este de culoare gălbuie cu tente cenuşii. În jumătatea nordică a
profilului am putut identifica, imediat sub nivelul N1, urmele unei
zone menajere (unde am înregistrat şase unităţi stratigrafice) cu
o grosime de 0,2 I 0,25 m. Acestea se prezintă sub forma unor
depuneri succesive de cenuşă, scoici, lut galben, fragmente de
chirpic ars amestecate cu ceramică. Zona menajeră este
surprinsă pe o lungime de aproximativ 5 m, cu întreruperi
considerabile, deoarece la un moment dat a fost practicată o
nivelare a suprafeţei, suprapusă de un moment constructiv, la
baza căruia apar urmele unei podele de lut;
4. Al treilea nivel de locuire - N3, datat de Mihai Şimon
Gumelniţa A2. (-1,92 m I -2,65 m). Acest nivel este cel mai
interesant din punct de vedere stratigrafic. Pe toată lungimea
profilului se observă urmele unor complexe incendiate, podele
din lut galben bătătorit, groase de 1 - 3 cm, peste care se
disting urme compacte de cenuşă. Au fost observate trei astfel
de complexe poziţionate la acelaşi nivel.
5. După adâncimea de -2,8 m, întâlnim solul steril
arheologic de culoare gălbuie pigmentat cu mici granule de
calcar.
Materialele arheologice descoperite la Măriuţa în
campania 2000 au fost înregistrate şi se păstrează în depozitul
nr. 1 din cadrul Muzeului Dunării de Jos Călăraşi.
Planşa 39
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- XIV, Călăraşi 1995, p. 29 - 41.
2. Mihai Şimon, Eugen Pavele\, Consideraţii asupra aşezării
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3. Eugen Paveleţ, Oie anthropomorphen Statuettes aus
Măriuţa„ în: Das Altertum, 2000, 46, p. 133 - 146.
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Uneltele din silex sunt foarte numeroase, în acest an chiar
dacă suprafaţa abordată este destul de mică, numărul acestora
se ridică la peste 150, între care şi două topoare. Tipologic se
menţin uneltele de bază, adică lamele, gratoarele, burinele,
racloare. Din categoria uneltelor din piatră fac parte două
râşniţe şi două herminete.
O altă categorie de unelte este reprezentată de cele din
os: străpungătoarele, spatulele, dăltiţele.
Cel mai interesant obiect, din punct de vedere al rarităţii
descoperirilor, îl reprezintă un împungător din cupru descoperit
întreg şi cu mânerul din os. În secţiune acesta era
dreptunghiular.

L'habitat de Măriuţa, qui s'inscrit dans la cu/ture
est situe a environ trente kilometres Est de

Gumelniţa,
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Bucharest, sur la terrasse de la riviere de Mostiştea.
C'est ici qu'on a fait des fouilles archeologiques. Le
premier niveau, de bas en haut, est gros d'environ 1 metre
etant etendu entre moins de 2, 7 metres et moins de 1, 7 metres'.
Le deuxieme, gros d'environ 1 metre, est etendu entre moins
de 1, 7 et moins de 0,4 metres. Sur ce dernier suit un sediment
vegetal, etant gros de 0,3 - 0,4 metres.
. A Măriuţa, on a decouvert des materiaux archeo/ogiques
qw ont rendu possible l'analyse de tout Ies aspects de fa vie d'
un village neolithique {des outils, des os des animaux, des
logements, des âtres, etc). La plus importante constatation
faite a la suite des fouil/es de Măriuta faisait reference au fait
qu'au premier niveau a ete fondee une communaute venue d'
ailleurs, donc ii s'agit d'un groupe de gens qui cause des
considerations impossibles de saisir pour nous, essaiement et
batissent un nouveau habitat.
Avani le batiment des logements nouveaux, la zone a ere
amenagee par le nivellement de la terrasse de la riviere de
Mostiştea. Pendant le processus de nivel/ement le Jieu
d'emplacement des longements a ere prevu, fait confi:me par le
menagement de certaines zones qui deviendront fes
piedestales de futures atres. On y a trouve aussi Ies planchers
des logements qui etaient faits d'argile fou/ee. On a constate
que Ies habitants de Măriuţa avaient eu des contacts avec fes
representants de !'aspect cu/turei de Stoicani - Aldeni. Le fait
est prouve par de nombreux fragments ceramiques du type de
Stoicani - Aldeni, trouves au deuxieme niveau arheologique de
Măriuţa'. Le datation de /'habitat s'est fait exc/ussivement sur
des analogies ceramiques, Mihai Simon l'auteur des fouilfes
croit que le premier niveau est datable au debut ou au milieu d~
la phase Gumelniţa A2, mais le niveau superieur est datable fa
phase Gumelniţa B.

mari (cerb, mistreţ, cal, bour,
sporită de carne.

Caraş

Severin

Punct: vicus-ul militar Praetorium
Cod sit: 53283.01
Colectiv: Doina Benea - responsabil, Iulian Lalescu, Simona Regep
(UV Timişoara)
Cercetările arheologice în anul 2000 au vizat reînceperea
studierii vicus-ului militar, cercetat în 1948 prin lucrările
efectuate de M. Macrea, fiind vizat în principal în castrul roman.
Săpăturile s-au desfăşurat între 1 - 17 august.
Pentru a se obţine o delimitare exactă a zonei pe care s-a
extins vicus-ul militar s-au iniţiat deocamdată lucrările în zona
aftată la V de castru roman. În bună măsură acest lucru a fost
determinat de permisiunea de a efectua săpături în grădinile
particulare din zonă.
Prima secţiune S1 I 2000 a fost trasată la 14 m S de coltul
de SV al castrului şi 10 m V, fiind orientată E - V (dimensiuni
x 1 m). Cercetările au încercat să identifice nivelul de locuire
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antică.

Stratigrafia este următoarea:
• OI -0,25 m = nivel de humus actual;
• -0,35 I -0,5 m = lentilă de lut cu pietricele;
• -0,5 I -0,95 m = nivel de depunere antică - de culoare
galbenă - în mare parte steril arheologic. Între m. 4,5 - 1O se
conturează prezenţa boltită a unui drum din piatră de râu, care
are delimitată latura de S prin blocuri de piatră groase de 0,3 m.
Drumul este amenajat pe un sol viu, cu un strat de pietriş.
• -1 I -1,2 m = solul viu antic.
Din punctul de vedere al descoperirilor, drumul antic lat
de 5,5 m reprezintă drumul de acces spre poarta de S a
castrului roman şi implicit una din căile principale rutiere.
Pentru a putea preciza zona din care începe vicus-ul pe
latura de V a castrului a fost trasată o nouă sectiune transversal
pe incinta de V a castrului (dimensiuni 13,5 x 1,5 m). Orientarea
sa este E - V. Stratigrafia extrem de complexă a condus la
identificarea mai multor nivele de locuire:
1. O I -0,2 (-0,35) m = humus vegetal amestecat cu
dărâmătură de piatră de râu şi carieră, ţigle şi olane;
2. -0,35 I -0,75 m = ultima refacere a agger-ului castrului
(V);
3. -0,75 I -1,25 m = agger-ul castrului din lut bătut (IV);
4. -1,25 I -1,55 m = nivel de depunere agger,
5. -1,55 I -1, 75 m = nivel de locuire aparţinând agger-ului
castrului (III) marcat printr-o bârnă incendiată, probabil de la
construcţia unui turn. Zidul de incintă al castrului este executat
din piatră de carieră (faza III) ce suprapune fundaţia cu mortar
executată din piatră de râu.
6. -1,75 I -1,95 (2) m =nivel de amenajare agger. La 1,92 m apar mai multe pietre dispuse pe direcţia N - S, ce
reprezintă o amenajare interioară;
7. -2 I -2, 15 m = agger al castrului de piatră (li), cu urma
amprentei unei bârne de la bastion de curtină şi un al doilea lipit
de incintă.
8. -2,2 I -2,65 m = nivel de agger aparţinând primei faze
de locuire a castrului (faza de lemn). Amenajarea unui pat din

Mihai Simon, Die Stoicani - Aldeni Importe in der Gume/nita
Siedlung von Măriuţa, Kreis Călăraşi (Zusammenfassung),
CCOJ, XIII - XIV, 1995, p. 30 - 31, Fig. 2 - 3.

Dragoş

care furnizau o cantitate

116. Mehadia, corn. Mehadia, jud.
[Praetorium]

a

Măriuta

căprior),

2000. Raport arheozoologic

Moise (MNIR - CNCP)

În cursul campaniei de săpături arheologice 2000, din
nivelurile Gumelniţa 81 ale aşezării de la Măriuţa au fost
exhumate 876 de resturi osteologice de mamifere, din care au
putut fi determinate 529.
Au fost identificate cele 5 specii domestice caracteristice
e~ocii: bou (Bos taurus), oaie (Ovis aries), capră (Capra
h1rcus), porc (Sus domesticus), câine (Canis familiaris). precum
şi . 6. sp~cii sălbatice: cal (Equus cf. cabal/us), bour (Bos
pnm1gemus), cerb (Cervus elaphus), căprior (Capreolus
capreolus), mistreţ (Sus scrofa attila), vulpe (Vulpes vulpes).
Privitor la raportul mamifere domestice I mamifere
sălbatice, se observă că acesta înclină mult în favoarea
primelor (86,01 % NR domestice, 13,42% NR sălbatice),
creşterea animalelor constituind, se pare, principala activitate în
cadrul economiei animaliere a comunitătii gumelnitene de la
Măriuta.
·
·
\n cadrul animalelor domestice se observă predominanta
netă a bovinelor (42,72% NR). Acestea sunt urmate de
ovicaprine (26,09% NR total ovicaprine) şi de suine (14,74%
NR). S-a pus în evidenţă şi consumul alimentar al câinelui.
Vânătoarea juca probabil un rol secundar, de compensare
a alimentaţiei carnate. Erau vânate cu precădere ungulatele
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piatră

parţial distrus de lucrările agricole curente. Nu s-au găsit decât
fragmente ceramice databile în epoca romană târzie.
În concluzie, cercetările de la Mehadia au demonstrat şi
prin observaţiile perieghetice întinderea pa~ială pe laturile de V
şi S a vicus-ului militar. Complexele descoperite demonstrează
o locuire intensă în secolele li - III p. Chr.
Planşa 40

de râu pentru ridicarea primului agger al castrului din

lemn.
9. -2,65 I -2,85 m = solul viu antic.
Cercetările nu s-au putut extinde datorită lucrărilor
agricole existente pentru dezvelirea întregului agger şi a via
sagularis. O fază de lemn nu poate fi prea clar sesizată, doar
prin amenajarea de piatră a patului de agger care este
inters~ctată de fundaţia din piatră fără mortar (înaltă de 0,5 m).
ln afara castrului, fundatia castrului este mai lată cu cca
0,4 m, paramentul din blocuri de piatră de carieră cu emplecto~
în interior se ridica la 1,5 m.
Şanţul de apărare al castrului are o lăţime de 4,75 m şi
adâncimea de -1,75 I -2 m. Deşi nu am reuşit dezvelirea în
întregime a şanţului de apărare se constată două faze mari de
depunere · prima marcată prin blocuri fasonate de carieră, iar al
doilea mult mai îngust (moment când şanţul avea o adâncime
de -1,75 m), din blocuri de calcar galben fasonate, apa~in
probabil perioadei de început a castrului din piatră.
Au fost surprinse pa~ial două lentile de constructie. În
panta exterioară a şanţului sub un strat de depunere lentă, au
fost identificate două faze ale unui drum antic aşezat pe strat de
piatră masivă de râu, suprapus de pietriş. Repere cronologice
ferme nu au apărut până acum. Materialul arheologic
descoperit constă în legule cu ştampila COH III D(elmatarum),
un opaiţ cu două ciocuri, fragmentar, o monedă bronz de la
Lucius Verus datată în anul 162.
În urma obţinerii permisiunii de a face cercetări într-o
grădină a proprietarului Emil Zărescu a fost trasată o sectiune
de 8 x 2 m, având o casetă A de aceleaşi dimensiuni dispusă
pe latura de S. Cercetările au condus la identificarea, sub un
strat vegetal îngust, a unei mari aglomerări de pietre sugerând
de fapt un drum antic, "pavat" cu numeroase monumente
martelate sau reutilizate. Am aminti aici postamente de calcar,
stele funerare, două pietre de râşniţă de mari dimensiuni,
fragmente mici de colonete şi chiar o coloană masivă (căzută,
cu faţa reliefului în jos reprezentând pe Juppiter Turmasgada
(vulturul cu cununa în cioc cu ghearele înfipte într-un cerb).
Scena încadrată în faţada unui templu cu fronton are
reprezentată două frunze de acant stilizate dispuse radial. O
descoperire similară sub aspectul scenei centrale este
cunoscută la Remula.
În zona centrală a casetei A a fost descoperită într-o
groapă adâncă de -0,65 m, de la nivelul solului, un fragment la
statuetă reprezentând pe Jupiter, fragmente de reliefuri votive,
toate acoperite cu un fragment de bloc de calcar. în norma
acestor descoperiri s-a trecut la prelungirea secţiunii cu încă 10
m, cu ~n martor de 0,5 m, respectiv o casetă aferentă pe latura
de S. ln timpul săpăturilor a fost atins doar ultimul nivel de
locuire, caracterizat prin urmele unei construcţii distruse până la
bază din care au fost identificate zidurile A, B, C, D, E ale unui
edificiu. Practic descoperirea sugerează existenta unei clădiri
ale cărei ziduri sunt orientate spre E. Aceasta c~nstă dintr-un
spaţiu central dezvelit pa~ial, cu pavaj de cărămidă fixată pe un
strat de mortar. Acest spaţiu este la S de zidul A Între zidurile
A, B şi E se conturează un al doilea spaţiu închis, la fel intre
zidurile D şi C. Zidurile A, B, D, C se prelungesc, ceea ce
presupu~e continuarea cercetărilor pentru dezvelirea întregului
edificiu. ln sala cu pavaj de cărămidă au apărut fragmente dintre inscripţie onorifică din piatră de calcar, fragmente de reliefuri
votive şi fragmente de statui.
Inventarul arheologic constă din câteva monede
aparţinând lui Iulia Demna (I), ilizibilă (I), o fibulă cu genunchi
din bronz (sec. III I 1) şi fragmente de marmoră, care asigură o
datare a unui nivel de locuire. Ultimul nivel de locuire este

117.

Miceşti,

mun. Alba Iulia, jud. Alba

Punct: Cigaşe
Cod sit: 1044.01
Colectiv: Mihai

Blăjan

(MNUAI)

Între 2 · 5 noiembrie 2000 s-au executat trei sectiuni de
verificare a traseului drumului antic Apulum - Brucla, identificat
prin cercetări de suprafaţă la N de municipiul Alba Iulia, în locul
numit "Cigaşe". Locul cercetării se situează la circa 0,6 km spre
E de satul Miceşti şi la circa 0,5 km spre V de localitatea
Bărăbanţ, pe prima terasă din partea dreaptă a râului Ampoi.
Primele două secţiuni, cu dimensiunile de 10,4 x 0,6 şi
11,6 x 0,6 m, au fost trasate pe malul drept al cursului medieval
al Ampoiului, la S de drumul de ţară numit "Calea lui ljac".
Cercetarea succesiunii stratigrafice a şanţurilor a identificat, la •
0,38 I -0,74 m adâncime, o platformă de bolovăniş cimentat
brun-negricios, cu fragmente de vase sporadice, urmat la
suprafaţă de humusul actual. Ceramica fragmentară apa~ine
comunităţii preistorice hallstattiene semnalată pe bordura nordestică a terasei a doua a Mureşului, în locul numit "Cigaşe",
unde Universitatea "1 Decembrie 1918 " din Alba Iulia a
executat câteva secţiuni în cursul anului 1999.
Ultima secţiune (14 x 0,6 m) a taluzat peretele nordic al
albiei majore a cursului medieval al râului Ampoi. în profilul
şanţului s-a conturat la bază depunerile aluvionare de prundiş
brun-gălbui peste care se suprapune o lentilă de balast
cimentat brun-cenuşiu, groasă în partea centrală de 0,8 m şi
subţiată spre margini, apoi humusul vegetal. Icul de balast,
artificial depozitat pe malul nord-estic al Ampoiului reprezintă
culeea unui pod ridicat oblic peste albia de odinioară a râului
care curgea dinspre Miceşti spre Mureş, prin hotarul de
miazănoapte al localităţii Alba Iulia.

118. Miercurea Sibiului, corn. Miercurea Sibiului, jud.
Sibiu
Punct: Petriş
Cod sit: 144937.06
Colectiv: Sabin Adrian Luca, Silviu Purece (ULB Sibiu), Adrian
Georgescu (MN Brukenthal), Andrei Gonciar (Universitatea Ottawa),
Cosmin Suciu (Colegiul Na!ional Pedagogic 'Andrei Şaguna" Sibiu)
Şantierul arheologic de la Miercurea Sibiului, "Petriş" s-a
organizat datorită colaborării dintre Universitatea "Lucian Blaga"
din Sibiu, Catedra de Istorie antică şi medievală, Muzeul
Naţional Brukenthal din Sibiu şi Universitatea Ottawa (Canada).
Staţiunea arheologică se aftă intre calea ferată şi şoseaua
Sibiu · Sebeş la aproximativ 1 km V de ultimele constructii din
comuna Miercurea Sibiului. Câmpul cu resturi arheologice are
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dimensiuni de cca. 200 x 100 m. Cercetările noastre s-au
desfăşurat în extremitatea de NE a acestuia.
Principalele epoci reprezentate în săpăturile arheologice
efectuate până acum sunt neoliticul, eneoliticul şi epoca

120. Mihai Bravu, corn. Mihai Bravu, jud. Tulcea
Colectiv: Cristian Micu, Dorei Paraschiv, Iulian Vizauer (ICEM Tulcea)
Cercetările arheologice au avut caracter de salvare.
Acestea s-au desfăşurat cu prilejul instalării gazoductului
Isaccea - Negru Vodă, în trei puncte: Taşlâk, Movile şi La

migraţiilor.

În anul 2000 a fost cercetată sistematic o secţiune de 20 x
1 m. S-au descoperit locuinţe de suprafaţă aparţinând culturii
Petreşti. Acestea aveau podina realizată din bolovani de râu.
Pe podină s-au descoperit vase ceramice sparte, oase şi unelte
de piatră sau os. S-a cercetat, de asemenea, şi modul de
prăbuşire a suprastructurii locuinţei. În campania arheologică a
anului 2001 dorim cercetarea integrală a acestei locuinţe de
suprafaţă. În aceeaşi secţiune s-au descoperit şi vetre
aparţinând stratului petreştean.
Celelalte epoci amintite în preambulul raportului nu au
fost evidenţiate prin săpăturile sistematice ale acestui an. În
anul 2001 dorim să deschidem o suprafaţă şi în zona cimitirului
din epoca migraţiilor pentru a lămuri datarea acestuia.
Materialele arheologice descoperite (ceramică au fost
prelucrate statistic, restaurate, sortate şi marcate. O parte a
colecţiei descoperite în anii anteriori a fost inventariată. De
asemenea, materialele arheologice au fost fotografiate şi
desenate. S-au realizat şi primele planşe în vederea publicării.
Arhiva de desene şi profiluri se aftă la Muzeul Naţional
Brukenthal Sibiu.
Pe şantier au efectuat practica de specialitate studenţi ai
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu şi colegi de la
Universitatea Ottawa.
Ultima semnalare bibliografică a materialelor arheologice
de aici: S. A. Luca şi colab., Oie Fruhphase der Vinca - Kultur in
Siebenburgen. Anhaltspunkte des chronologischen und
ethnokulturellen horizontes, Apulum, 37, 1, 2000, p. 7 - 9.
Cercetările de la Miercurea Sibiului, "Petriş" continuă
neîntrerupt din anul 1997. Materialele arheologice sunt
depozitate la Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu.

Moară.

Punct: Taşlâk
Cod sit: 160840.03
Din punctul de vedere al istorie romane zona este foarte
ea aflându-se pe traseul arterei rutiere romane ce
străbătea centrul Dobrogei de la S, de la Tropaeum Traiani, la
N, până la Noviodunum. Cu ocazia cercetărilor din 1988 1 a fost
descoperită în proximitatea localităţii Mihai Bravu o fortificaţie
romană de plan rectangular, cu turnuri circulare plasate la
colţuri. Ea făcea parte din reţeaua de mici castel/a (burgi),
destinate să supravegheze drumul roman, ce a funcţionat în
sec. IV - VI p. Chr. Cu aceeaşi ocazie a fost descoperită aici o
aşezare rurală legată de funcţionarea fortificaţiei, aşezare care
nu a putut fi cercetată în totalitate.
În campania anului 2000, desfăşurată în perioada 19 iunie
- 13 iulie, ne-am propus să adăugăm informaţii legate de limita
de S a aşezării. În acest scop, la cca. 1 km N de localitate, în
punctul Taşlâk de pe malul drept al Taiţei, a fost trasată o
secţiune (150 x 2,5 m) perpendiculară pe firul de apă (orientare
aproximativă NNE - SSE), care a fost cercetată până la
adâncimea medie de -2 m. Materialul arheologic recoltat în
stratul superior al săpăturii (până la cota maximă -0,8 m) este
extrem de amestecat ca datare. La modul anacronic în care a
rezultat materialul din săpătură (ceramica hallstattiană
descoperită deasupra ceramicii romane şi medievale) se
adaugă lipsa stratigrafiei şi cvasiabsenţa complexelor.
În ultimul carou al secţiunii (spre şosea) au fost
descoperite două schelete umane, aflate la adâncimi mici (-0,35
m, respectiv -0,45 m), diferite ca orientare (primul orientat cu
capul la S, celălalt orientat spre N). Lipsa inventarului, a gropii
de inhumaţie şi faptul că unul dintre schelete păstrează încă în
corp un fragment din arma care i-a cauzat moartea (cuţit îngust
de fier cu vârful uşor curbat) ne determină să atribuim
cronologic cele două înmormântări unei perioade apropiate de
epoca modernă sau de cea contemporană.
Singurul complex descoperit în punctul Taşlâk ne-a fost
semnalat de lucrătorii de la RomGaz Mediaş, în şanţul
conductei (la cca. 15 m N de secţiunea arheologică). La - 3,25
m adâncime au fost descoperite rămăşiţele unei gropi menajere
cu diametrul de 2,75 m, adâncime şi grosimea de 0,9 m, care
conţinea un bogat material ceramic hallstattian.
Explicaţia lipsei depunerilor arheologice corespunzătoare
aşezării rurale romane şi ale altor aşezări precedente sau
ulterioare provine din faptul că, aşa cum ne-a fost comunicat
ulterior, în punctul Taşlâk, ca de altfel în întreaga zonă
înconjurătoare, s-au efectuat lucrări agricole, intensificate după
1988 (inclusiv arături adânci de -0,7 I -0,8 m); de altfel, la -1,5
m au fost descoperite fragmente din conductele de irigaţie.
În aceste condiţii constatăm că stratul arheologic a fost
iremediabil compromis în punctul respectiv şi considerăm că
cercetările menite să pună în evidenţă, în viitor, limitele aşezării
romane trebuiesc făcute spre N, aproape de fortificaţie, acolo
unde, din cauza neregularităţii terenului, depunerea arheologică
ar putea fi încă neafectată de lucrările agricole din trecut. [Iulian
Vizauer]
importantă,

119. Miercurea Sibiului, corn. Miercurea Sibiului, jud.
Sibiu
Punct: Gura Văii
Cod sit: 144937.07
Colectiv: Sabin Adrian Luca - responsabil (ULB Sibiu); Nicolae Rodean
(MN Brukenthal)

Situl arheologic cercetat este situat la 3 km V de
extravilan, pe malul stâng al platoului Gârbova, între pârâu şi
DC Miercurea Sibiului - Gârbova.
În acest punct s-au executat trei casete (C. 1, C. 2, C. 3, 2
x 2m) de informare şi control stratigrafic, cu o distanţă între ele
de 20 m, amplasate de la marginea drumului comunal înspre
valea Gârbovii.
Situaţia stratigrafică se prezintă astfel: O I -0,25 m sol
vegetal; -0,25 /-0,75 m strat de cultură; -0,75 /-1,1 steril.
Materialele arheologice prelevate din săpătură constau
din: fragmente ceramice decorate cu brâu alveolar, fragmente
ceramice atipice şi chirpic. Nu s-a putut efectua o încadrare
cronologică strictă pe baza acestor materiale; cercetările
arheologice viitoare vor clarifica, probabil, această problemă.
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1. Săpăturile

la

fortificaţie şi

la

aşezarea civilă

Opaiţ, săpături rămase,

de A.

din

păcate,

promontoriul ce domină lunca Taiţei (numit convenţional
aşezarea nr. 1), cel de-al doilea pe o terasă aflată pe latura sa
vestică (numit convenţional aşezarea nr. 2). În urma analizării
materialului arheologic s-au stabilit câteva repere cronologice
privind locuirea din punctul La Moară, respectiv neolitic,
Hallstatt şi epoca medievală timpurie.
Datorită condiţiilor specifice din teren (traseul viitoarei
conducte), săpăturile arheologice din acest an s-au desfăşurat
în special în zona aşezării nr. 1.
Obiectivul imediat al cercetării a fost identificarea şi
salvarea complexelor arheologice aflate pe traiectoria şanţului
viitoarei conducte. În al doilea rând aveam în vedere stabilirea
limitelor locuirii în diferitele epoci care s-au succedat pe
suprafaţa promontoriului. Trebuie precizat că observaţiile făcute
la suprafaţa solului ne indicaseră existen!a unui material
eterogen din punct de vedere cultural.
Au fost trasate două secţiuni cu o orientare generală N S, prima dintre ele (notată conven!ional S. 1) având
dimensiunile 100 x 2 m, cea de-a doua (notată convenţional S.
2) de 30 x 2 m. Din punct de vedere stratigrafic, pe întreaga
suprafaţă, s-au identificat:
• stratul vegetal;
• strat de sol cafeniu, măzăros;
• solul steril din punct de vedere arheologic.
Ca o primă concluzie, se poate spune că în nici una din
secţiuni nu s-a surprins un strat de cultură cu materiale dintr-o
anumită perioadă, descoperirile arheologice punând în evidenţă
totuşi câteva complexe arheologice (gropi cu dimensiuni reduse
şi material ceramic atipic).
Majoritatea inventarului arheologic recuperat se
concentrează în cel de-al doilea strat, predominând fragmentele
ceramice apa~inând epocilor romană târzie (sec. IV - VI p.
Chr.) şi medieval timpurie (sec. IX - X p. Chr.). La partea
inferioară a acestui strat, şi uneori în solul galben lutos care
urmează, s-au găsit fragmente ceramice şi unelte de silex
apa~inând eneoliticului, respectiv cultura Gumelniţa (a doua
jumătate a mii. V a. Chr.). [Cristian Micu (ICEM Tulcea)]

au fost efectuate
nepublicate până

astăzi.

Punct: Movile
Cod sit: 160840.06
În perioada 22 august - 9 septembrie 2000 au fost
efectuate cercetări arheologice de salvare în una din movilele
funerare aflate la limita de SE a aşezării romane. Movila în
discuţie era situată la 600 de m S de şoseaua Mihai Bravu Turda şi la 700 - 800 m V de localitatea Mihai Bravu. Movila era
puternic aplatizată din cauza lucrărilor agricole, înălţimea
acesteia, în centrul ipotetic fiind de cca. 1 m.
Cercetarea movilei s-a făcut prin patru suprafeţe
triunghiulare (triunghiuri isoscele dreptunghice, cu catetele de
12 m). Între aceste suprafeţe s-au lăsat profile cu lăţimea de 0,5
m. Movila a dat la iveală trei morminte de inhumaţie din epoca
bronzului.
Mormântul nr. 1 a fost descoperit în sfertul NV al movilei.
Groapa acestuia, de formă rectangulară, cu dimensiunile de
1,51 x 1,34 m, s-a conturat la -0,85 m faţă de actualul nivel de
călcare şi avea adâncimea de -0,62 m. Scheletul, orientat SV NE, era în poziţie chircită, pe dreapta, cu mâna stângă pe
bazin, iar cu dreapta pe lângă corp. La O, 15 m E de craniu a
fost descoperit un bulgăre de ocru şi o piesă din os.
Mormântul nr. 2 a fost descoperit în sfertul de SE al
movilei. Groapa nu a putut fi conturată, deoarece chiar şi fundul
acesteia se găsea în pământul negru. Scheletul, chircit pe
dreapta, ce avea craniul distrus, a fost găsit la -0,9 m faţă de
actualul nivel de călcare şi era orientat NEE - SVV. Mormântul
nr. 2 nu avea piese de inventar.
Mormântul nr. 3 a fost descoperit în profilul dintre sfertul
de NE şi cel de NV al movilei. Groapa mormântului, de formă
rectangulară, cu dimensiunile de 0,9 x 1 m, s-a conturat la -0,65
I -0,75 m faţă de actualul nivel de călcare, iar fundul acesteia
era la -1,3 m. Scheletul era deranjat, deci nu cunoaştem
orientarea acestuia. În groapă au fost descoperite mai multe
mărgele din os, un fragment ceramic atipic şi resturi de lemn.
Probabil că resturile de lemn provin de la o podină pe care
fusese depus cadavrul, podină ce ulterior s-a prăbuşit, astfel
explicându-se deranjarea scheletului.
În sfertul de SV al movilei au apărut mai multe fragmente
ceramice datate la începutul epocii bronzului, acestea
constituind principalul indiciu pentru datarea mormintelor
enumerate. În manta, în stratul vegetal, am descoperit
fragmente ceramice de epocă romană timpurie, ce provin
probabil din aşezarea din apropiere.[Dorel Paraschiv, Cristian
Micu]

The archaeological campaign undertaken at Mihai Bravu
in year 2000, was a rescue project which occurred in three
points.
1. "La Moară". Two main trenches were dug up (100 x 2
m, 30 x 2 m). The archaeological material which resulted from
the only cultural layer found here is, cronologically, mixed; the
ceramic fragments be/ong to the Eneolitic - the Gumelniţa
cu/ture, the Roman - Byzantine period (the 41h - 6fh centuries
AD) and to the Ear/y Middle Ages (9'h - 1Qlh centuries AD).
2. "Movile". A single funerary tumulus was dug up; inside
there were discovered three graves dated in the Early Bronze
Age. Above these ones Early Roman ceramic fragments were
found.
3. "Taşlâk". The ceramic material resu/ted from the
research of the main trench (150 x 2,5 m) belongs to the
Hallstatt and to the Roman periods; the ceramics resulted
altogether, without any c/ear stratigraphical context. ln the
eastern part of the trench we discovered two modern
inhumation graves. ln the gas installation trench (situated about
15 m N from the archaeologica/ one) a trash pit with a very rich
Hallstattian material was found.

Punct: La Moară
Cod sit: 160840.07
În perioada 19 iunie - 13 iulie 2000 au fost realizate
arheologice cu caracter de salvare în punctul, numit
conven!ional, La Moară, aflat la aproximativ 750 m N de
localitatea Mihai Bravu, jud. Tulcea, pe malul stâng al pârâului
cercetări

Taiţa.

în literatura de specialitate datorită
în anii 1988 - 1989 de o echipă de arheologi
ai Muzeului de Arheologie din Tulcea. Cu acest prilej se preciza
că aici există două nuclee de locuire, primul plasat pe
Zona era

cunoscută

cercetărilor făcute
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121. Mintiu Gherlii, corn. Mintiu Gherlii, jud. Cluj
Punct: Ciuleneş
Cod sit: 58561.03
Colectiv: Mihai

Meşter,

•
Gheorghe Lazarovici (MNIT)

În cadrul Proiectului de îmbunătătiri funciare initiat de
Regia Autonomă Apele Române - Cluj, s~au efectuat luc~ări de
amenajare pe diverse tronsoane ale Văii Fizeşului, precum şi
de regularizare a Pârâului Copar, ce se aftă în imediata
apropiere a staţiunii arheologice din punctul Ciuleneş. Aşezarea
a fost semnalată încă din 1966, dar abia în 1994 s-a efectuat un
prim sondaj de specialitate, care a confirmat existenta unei
locuiri îndelungate în zonă (din neolitic până în 'epoca
medievală târzie). Cercetările de suprafaţă, precum şi sondajele
ulterioare, ne-au dus la concluzia că, aşezarea se întinde pe o
suprafaţă de aproximativ 4,5 - 5 ha, fiind situată pe o pantă ce
coboară de la E spre V. În anii ce au urmat statiunea a
continuat să fie cercetată, fiind înregistrată' ca 'obiectiv
arheologic, iar rezultatele obţinute au fost publicate în reviste de
specialitate.
În luna august 2000, cu ocazia proiectului amintit, paralel
cu supravegherea şi efectuarea unor sondaje legate de
eliberarea de sarcină istorică a zonei aftată în reamenajare, sau continuat săpăturile sistematice în aşezare. A fost
decopertată o secţiune notată de către noi cu S. 5 (continuând
astfel numerotarea secţiunilor din anii anteriori).
Sectiunea 5. A fost trasată la 22 m faţă de S. 4 pe direcţia
NNE, de-a lungul liniilor de înaltă tensiune, ce traversează
zona. Dimensiunile acesteia au fost de 2 x 1Om, decopertânduse astfel cinci carouri.
Stratigrafia se prezintă astfel:
• OI -0,3 m, un humus recent, cu un material arheologic
neomogen şi amestecat;
• -0,3 I -0,5 m, strat de pământ de culoare neagră, a
cărui grosime variază în functie de alunecările de
teren. Şi aici ceramica este amestecată (medievală de
sec. IV - XII, romană şi sporadic din epoca bronzului);
-0,5
I -0,7 m, pământul are o nuanţă de brun închis şi
•
este lipsit aproape în totalitate de urme arheologice,
ceea ce presupune o părăsire temporară a aşezării;
• -0,7 I -0,9 m, culoarea pământului este neagră spre
brun, puternic pigmentată cu fragmente mărunte de chirpic pe
întreaga lungime a sectiunii. Ceramica ce se aftă în cantităti
mari, este de factură g;osieră şi semifină şi aparţine primul~i
strat de epoca bronzului, cultural încadrând-o în cultura
Wietenberg, fazele li - III. Grosimea stratului variază între O45
şi 0,6 m, situaţie ce se datorează alunecărilor de ter~n,
petrecute de-a lungul timpului;
•
-0,9 I -1, 1 m, aceeaşi culoare a pământului ca şi în
nivelul precedent, doar că fragmentele de chirpic sunt
mai mari şi mai bine arse. La acest nivel s-a descoperit
o platformă de chirpic compact cu dimensiunile de 0,7 I
0,8 m şi o grosime de O, 1 m. Inventarul arheologic
descoperit este sărăcăcios;
• -1, 1 I -1,5 m, pământul este din ce în ce mai negru, nu
este pigmenţat, iar ceramica este mai rară şi mai
fragmentată. ln caroul 2, se aftă un şanţ perfect vizibil,
ce pleacă din profilul estic, spre cel vestic, pe direcţia
SE- NV;
• -1,5 I -1, 7 m, pe întreaga lungime a secţiunii nu s-a
descoperit nimic de importanţă arheologică ceea ce
confirmă constatările din anii precedenţi (când

•

122.

aproximativ la aceeaşi adâncime, urmele de locuire
lipseau în totalitate), că la un moment dat locuirea a
fost întreruptă;
-1,7 I -1,95 m, este al doilea nivel de locuire (cel mai
vechi) de epoca bronzului, care este mult mai sărac în
materiale arheologice (ceramică, chirpic oase etc.).
Ceramica descoperită, este numai de factură grosieră,
ornamentele mai des întâlnite fiind cele în tehnica
Besenstrich şi striate (descoperiri de acest gen sunt
numeroase în Transilvania);
-2 I -2, 1 m, culoare pământului este gălbuie, stratul
fiind lipsit de urme arheologice. De la -2,2 m, începe
sterilul.

Mirşid,

corn.

Mirşid,

jud.

Sălaj

Punct: Fântâna Albă
Cod sit: 142131.01
Colectiv: Matei V. Alexandru - responsabil, Sanda
(MJIA Zalău), Ioan Stanciu (IAIA Cluj)

Băcue\

-

Crişan

Aşezarea a fost descoperită în urmă cu 24 de ani. Se
întinde pe o suprafaţă de câteva hectare la confluenţa pârâului
Lupilor (partea nordică) cu pârâul Valea Sărată în dreptul
podului drumului comunal ce duce spre satul Firminiş. Cursul
spre NE al văii Apa Sărată formează limita vestică a aşezării,
spre S pârâul Lupilor, în E pantele dealurilor împădurite de
deasupra izvorului amenajat numit "Fântâna Albă". Spre NE
aşezarea continuă cca. 250 - 300 m, ocupând conul de dejectie
făcut de-a lungul miilor de ani de pârâul Lupilor. Acea~tă
suprafaţă plată de luncă de cca. 4 - 6 ha are o prelungire de
cca. 1 - 1,2 de km spre izvoarele pârâului Lupilor care se
îngustează la capăt ajungând la 40 - 60 m, terminându-se
practic la baza pantelor abrupte a masivului deluros cunoscut
sub numele de Dealul Mare. Aproximativ pe direcţia cursului
Văii Săratei, respectiv ENE, suprafaţa aşezării este tăiată de
drumul judeţean Jibou - Mirşid - Crişeni - Zalău. Şoseua
asfaltată şi rigolele sale acoperă o parte a aşezării. De o parte
şi de alta a drumului aşezarea este străbătută de magistralele
de conducte de apă şi gaz care alimentează zona industrială a
municipiului Zalău. Prin această aşezare în epoca romană sec.
11 - 111 p. Chr. trecea unul din principalele drumuri comerciale
romane care ieşeau din provincia Dacia Porolissensis, trecea
de-a lungul aşezări apoi pe valea Săratei coborând în Valea
Zalăului. Drumul trecea prin spaţiile locuite de seminţiile
barbare, dacii liberi, vandali, sarmaţi făcând legătura dintre
Poro/issum şi Aqvincum (Pannonia).
Obiectivele cercetării. Pe partea dreaptă şoselei judeţene
la V de aceasta, conform proiectului avizat de Romîelecom la
15 m de axa drumului a fost implantat un cablu optic pentru
comunicaţii. Pentru salvarea patrimoniului cultural arheologic
afta! în pericol de a fi distrus de şanţul necesar implementării
cablului (-1,5 m adâncime) a fost efectuată o săpătură de
salvare.
Rezultatele cercetării. Cercetarea s-a efectuat pe partea
de V a şoselei la km. 85,400 - 85,600, secţiunea fiind
amplasată la 15 m de axul drumului, conform proiectului avizat
de Romîelecom. Secţiunile însumează peste 230 m2, care
corespunde la peste 160 m liniari de sectiune cu lătimea de
1,50 m rezultând cca. 2400 m3 de pământ ~xcavat. St;atigrafic,
terenul apare până la -0,6 I - 0,7 m adâncime ca o depunere
masivă aluvionară constituită din pietriş mămos, piatră foarte
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măruntă de marnă ("mal"), tuf vulcanic spălat şi adus de-a
lungul sutelor de ani, depus în capătul acestei suprafeţe ce
reprezintă în fond un con de dejecţie a pârâului Lupilor. Această
depunere acoperă practic peste tot întreaga suprafaţă a
aşezării vechi de epocă romană şi chiar pe cea aparţinând sec.
VII - VIII, ce a fost identificată aici. Nivelul de locuire apare
începând de la -0,7 I -0,8 m adâncime şi este constituit dintr-un
strat de pământ foarte negru în care apar puţine fragmente
ceramice apartinând sec. VII - VIII şi un material ceramic relativ
mai bogat din epoca romană, sec. 11-111. Între -0,8 /-1,15 (-1,2)
avem nivelul de locuire din epoca romană sec. li - III. Acestei
perioade i s-au surprins două nivele de locuire care se
suprapun în unele zone ale aşezării.
În capetele NV şi NE ale secţiunii la adâncimea de peste 1,3 I -1,4 m a apărut un nivel de locuire ce aparţine perioadei
dacice, sec. III - li a. Chr. În zona de NE se pare că a fost
surprins un nivel de locuire, la cca. -1,2 I -1,3 m adâncime, ce
ar putea aparţine unei aşezări dacice din faza clasică (prima sa
parte) sec. li - I a. Chr.
În zona m. 4 - 12 a fost secţionat un complex - locuinţă
dacică sec. III - li a. Chr., foarte greu sesizată în profilul
secţiunii; doar abundenţa materialului arheologic tipic (vase cu
"aripioare", butoni etc.) şi prezenţa unor urme de stâlpi de lemn
ne-au indicat prezenta acestuia în zonă.
În caroul 55 - 62 a fost surprins un complex de locuire din
aceeaşi perioadă sec. III - li a. Chr., complex cu un contur
rotunjit, sesizat la -1,3 I -1,45 m adâncime, din care a fost
recoltat un bogat material ceramic. Acesta se află în totalitate în
laboratorul de conservare şi restaurare.
Caroul 22 - 29 la -0,8 I -1, 1 m s-a conturat foarte clar o
locuinţă de suprafaţă cu plan rectangular având dimensiunile de
4 x 5,5 m. Laturile locuinţei, perimetrul ei şi colţurile acesteia
sunt marcate de gropile stâlpilor de lemn ce susţineau pereţii şi
chiar acoperişul. Pe latura de NE dispunerea stâlpilor
marchează intrarea în locuinţă. Stâlpii de lemn aveau o grosime
de cca. 0,4 - 0,45 m (diametru). Materialul arheologic datează
această locuinţă în sec. li - III p. Chr., respectiv în epoca
romană. Este posibil ca acest complex să se dateze numai în
sec. III p. Chr.
Caroul 35 - 40, cu nivelul de călcare la cca. -0,9 I -1 m,
aici a fost descoperită o altă locuinţă ce aparţine epocii romane,
sec. li - III p. Chr. Orientarea clădirii este cu laturile lungi spre E
- V, iar laturile scurte spre N - S. Această locuinţă foloseşte un
alt sistem de construcţie. Dimensiunile surprinse în această
zonă par să fie de 8 x 6 m. Locuinţa este de mari dimensiuni şi
foloseşte ca temelie un strat de piatră de cca. 0,6 - 0,7 m lăţime
şi 0,2 m grosime. Se pare că pe acest strat de piatră erau
aşezate bârnele care formau probabil pereţii. Acelaşi sistem de
construcţie - strat de piatră aşezat ca fundaţie într-un plan
rectangular - este folosit şi la cea de-a treia locuinţă sesizată în
zona m. 41 - 51. Această locuinţă este orientată E - V şi are
dimensiuni relativ mari, respectiv 10 x 7m. Câteva aliniamente
de stâlpi surprinşi în interiorul locuinţei prezintă sistemul de
sprijin al acoperişului şi urmele unor compartimentări interioare.
În ambele locuinţe au fost surprinşi urme de stâlpi de
dimensiuni mai mici cca. 6 - 10 cm ce susţineau mobilierul
interior - mese, laviţe, paturi etc.
Sub aceste locuinţe au apărut, sesizat clar stratigrafic, cu
doar 0,05 - O, 1 m adâncime, urmele unui nivel iniţial ce aparţine
epocii romane - o primă fază.
Stratigrafic cele două locuinţe mari cu fundaţie de piatră
acoperă un prim nivel de locuire din epoca romană. Materialul
arheologic ceramic este compus din vase de tradiţie şi factură
specifică epocii romane lucrate la roată (95%), datate în sec. li -

III p. Chr. Nu au fost descoperite fragmente ceramice databile
în sec. IV p. Chr. Materialul ceramic lucrat cu mâna, descoperit
în cele două nivele de locuire din epoca romană, aparţine
categoriei de ceramică de tradiţie dacică, ornamentată cu
butoni şi brâu alveolar. Formele ceramice prezente sunt vasul
sac şi vasul borcan, specifice populaţie dacice băştinaşe.
Merită semnalat aici lipsa, până acum, în suprafaţa cercetată a
oricărui indiciu - fragment ceramic - care să ateste existenţa în
acest loc a populaţiei germanice timpurii (grupul Przseworsk) vandali, victoali, lacringi etc.
Ca o concluzie putem spune că această aşezare
aparţinea unei populaţii dacice ce trăia aici foarte aproape de
limes-ul provinciei Dacia Porolissensis. Zidul provinciei se află
la cca. 750 - 800 m S de aceste locuinţe de mari dimensiuni.
Prin aşezare trecea drumul comercial ce ieşea prin poarta
practicată în zidul provinciei. Caracterul deosebit al locuinţelor,
dispunerea şi mărimea lor, apropierea de zidul provinciei ne
face să presupunem că era locuită de şefi de trib sau
comercianţii daci şi alţi barbari prezenţi aici pentru schimb
comercial - posibilă aşezare rezidenţială - un emporium.
Descoperirea acestor locuinţe aparţinând dacilor liberi are o
importanţă deosebită în studierea vieţii ce pulsa în imediată
apropiere a frontierelor Daciei Porolissensis.
Al treilea nivel de locuire surprins în suprafeţele cercetate
aparţine sec. VII - VIII. Au fost identificate urmele a 4 complexelocuinţe ce aparţin perioadei de formare a poporului român.
Materialul ceramic, deşi puţin şi fragmentar, aparţine în
majoritate categoriei ceramicii lucrate cu roata rapidă,
ornamentată cu benzi de linii în val realizate prin incizare cu
pieptănul. Aceste complexe au surprinse parţial - o latură,
stâlpi, un colţ - fără a se putea stabili dimensiunile şi forma. Un
complex a apărut între m. 32,5 - 33,8, altul în zona sudică a
locuinţei de epocă romană la m. 42 - 46, distrugând latura
sudică a acesteia (temelia de piatră). Alt complex a apărut în
zona estică a casetei IV la m. 34 - 37. În caroul 55,5 - 58,85 m,
pe fundul secţiunii, la -1, 15 I -1,2 m adâncime s-a conturat
foarte clar urma unei locuinţe de suprafaţă caracteristică sec.
VII - VIII. Pereţii locuinţei erau realizaţi din bârne aşezate
orizontal şi îmbinate în stâlpii centrali ce susţineau şi acoperişul
în două ape. A fost dezvelit cuptorul de tip pietrar foarte bine
păstrat în colţul estic al locuinţei. Vatra cuptorului era realizată
din două pietre netede foarte mari, pereţii fiind clădiţi tot cu
pietre de mari dimensiuni. Materialul ceramic este constituit din
ceramică lucrată în majoritate la roată rapidă, alături de care
sunt prezente şi câteva fragmente lucrate cu mâna. Materialul
ceramic datează locuinţa în sec. VII - VIII.
Obiectivele cercetării viitoare. Se vor efectua noi cercetări
în zonele rămase necercetate în vederea stabilirii întinderii
aşezării

Bibliografie
1. Al. V. Matei, Repertoriul aşezărilor aparţinând dacilor liberi
(sec. li-IV) descoperite pe teritoriul judeţului Sălaj, Acta MP, IV,
p. 229 - 244.
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123. Moftinu Mic, corn. Moftin, jud. Satu Mare
Punct: Pescărie li

124.

Cod sit: 138217.01
Colectiv: Nemeii Janos (MM Carei), Robert Gindele,
Satu Mare)

Speranţa

Mogoşeşti,

corn.

Adunaţii Copăceni,

jud. Giurgiu

Punct: La Cimitir
Cod sit: 100816.02
Colectiv: Cristian Schuster {IRT), Traian Popa (MJ Giurgiu)

Pop (MJ

Introducere. În perioada octombrie - noiembrie 2000,
Institutul Român de Tracologie, reprezentat de Cristian
Schuster şi Muzeul Judeţean "Teohari Antonescu", reprezentat
de Traian Popa, a continuat cercetările arheologice de la
Mogoşeşti, inaugurate în anul 1988, reluate în 1993 şi
continuate până în prezent.
Amplasament. Rezervaţia arheologică de la Mogoşeşti se
aftă situată la V de satul Mogoşeşti, fiind flancată la S de DJ
412 A. la E de gospodăriile sătenilor şi o râpă mai puţin
pronunţată, la N de Lunca Argeşului, iar la V de o râpă adâncă
ce separă acest promontoriu al terasei înalte (circa 28 m
inăl!ime) din dreapta Argeşului de un altul (circa 31 m), care
aparţine satului Varlaam situat la aproximativ 50 m de
Mogoşeşti. În campania arheologică a anului 2000 s-au initiat
cercetări într-un nou punct al aşezării numit "La Cimitir" situai la
circa 100 m V de vechiul punct. În acest punct au fost trasate
două secţiuni: S. 1(10x2 m) şi S. 2 (10 x 2 m).
Stratigrafia. În perimetrul secţiunilor S. 1 şi S. 2, noile
cercetări ne-au permis surprinderea unui strat gros de 0,30 0,40 m de pământ vegetal, care conţine material din diverse
epoci istorice: feudalul târziu, Latene şi Hallstatt. Dintre
acestea, mai bine reprezentat este Hallstatt-ul, caracterizat prin
fragmente ceramice tipice culturii Basarabi.
Între -0,5 I -0,8 m s-a descoperit un material arheologic
ceva mai substanţial, aparţinând culturii Tei. La baza acestei
culturi au fost descoperite şi câteva fragmente ceramice
aparţinând culturii Glina.
Complexele. În timpul investigaţiilor noastre au fost
surprinse urmele a două locuinţe de suprafa!ă: L. 1 şi L. 2.
Prima locuinţă (L. 1) a fost surprinsă la o adâncime de -0,6 I 0,7 m, intre careurile 7 - 10 cu dimensiuni de 3 x 2 m şi este
orientată în directia N - S.
În zona lo~uinţei respective a fost recuperată o mare
cantitate de lipitură arsă, cu urme de pari groşi de circa 0,08 m
şi nuiele. La acestea se adaugă fragmente de ceramică Tei,
oase de animale (preponderente sunt cele care aparţin
animalelor mici şi mijlocii) şi un strat subţire de cenuşă.
Cea de a doua locuinţă (L. 2) a fost surprinsă în S. 2, intre
careurile 7 - 1O, cu dimensiunile 2,5 x 2 m, la o adâncime de 0,7 I -0,8 m, având aceeaşi orientare N - S. Inventarul acestei
locuinţe este la fel de sărac ca şi cel al primei locuinţe: lipitură
arsă, fragmente de ceramică, oase de animale şi un strat de
cenuşă ceva mai consistent.
Materialul arheologic
Piese litice. Numărul pieselor litice recuperate este
redus: două lame silex, fragmente de lamă din silex şi aşchii
silex. Acestora li se adaugă fragmentele unui percutor din
gresie nisipoasă şi cât~va fragmente provenite de la o râşniţă.
Obiecte de lut. ln L. 2 au fost descoperite fragmente de
fusaiole tronconice şi bitronconice şi câteva fragmente dintr-o
roti!ă de car miniatural.
Ceramica. Această categorie de material arheologic
constituie peste 70% din întregul lot recuperat.
Ceramica de tip Basarabi este de culoare neagră
cenuşie, fiind reprezentată de câteva fragmente de buză şi
câteva !orţi. Decorul ceramicii hallstattiene de tip Basarabi este
compus din "S"-uri şi linii excizate, prin care se conturează figuri
geometrice sub forma unor unghiuri cu vârful orientat spre

În vara anului 2000 pe lângă amenajarea "Pescărie I" a
fost montată o alta, numită de noi "Pescărie li", care a afectat
un teren de cca. 25 ha. Acest teren se afla la 150 m de digul
Crasnei, pe malul stâng al râului. În anii 1981 - 1982 când s-a
lucrat la îndiguirea obiectivului "Pescărie I", pe un grind au fost
salvate materiale arheologice din epoca preistorică. Zona a fost
declarată de noi " teren cu interes arheologic", ca atare Muzeul
Judeţean Satu Mare a organizat săpături de salvare, pentru
eliberarea terenului de sarcini arheologice.
Au fost deschise două suprafeţe mai mari:
a. O suprafaţă de 25 x 20 m (caseta mare), în care după
eliminarea solului vegetal cu un buldozer, am identificat trei
obiective, respectiv trei gropi menajere, care au fost cercetate
exhaustiv. Din aceste complexe am obţinut un bogat material
arheologic compus din fragmente ceramice, oase de animale,
urme de locuinţe de suprafaţă dislocate de cultivarea terenului,
obiecte litice lucrate din obsidian. Aşezarea este contemporană
cu cea semnalată încă din anii 1981 - 1982 şi se încadrează în
neoliticul mijlociu, grupul Pişcolţ, faza a li-a.
b. La cca. 200 m de la primul sit, spre şoseaua 19 (între
Podul Crasnei şi satul Păulian) am deschis o altă suprafaţă cu
dimensiunile 30 x 15 m, în care am stabilit două obiective,
respectiv două gropi menajere, dintre care prima - Gr. 1 - a fost
distrusă aproape în întregime cu ocazia lucrărilor anterioare.
Complexul Gr. 2 s-a conturat perfect în lutul galben după
eliminarea stratului vegetal cu buldozerul. Din această groapă
menajeră am recoltat un material ceramic relativ numeros,
multe oase de animale, fragmente de chirpici, obiecte din piatră
şi os, în special din corn de cerb. Această aşezare se
încadrează în perioada de trecere la epoca bronzului - cultura
Baden, faza evoluată - Fony6d.
Materialul arheologic se aftă în Muzeul Municipal Carei.
Bibliografie
1. J. Nemeii, Descoperiri arheologice de pe teritoriul localitătii
Moftinu Mic, jud. Satu Mare, StCom Satu Mare, VII - VIII (1986 1987), p. 101 -114.

Abstract
At Moftinu/ Mic - Pescărie li, during rescue excavations,
there were discovered 3 complexes dating from the Middle
Neolithic, the Pişcolt group, the 2nd phase, and a/so an
Aeneolithic complex, belonging to the Baden cu/ture, the
advanced Fony6d phase.
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din neolitic, epoca bronzului, prima epocă a fierului şi a doua
epocă a fierului.
În campania din anul 2000 au fost reluate cercetările în
sectorul aşezării getice ce se aftă la E de calea ferată Bucureşti
- Ploieşti, în apropierea fostei staţii de pompare. Pe marginea
estică a terasei, la N de staţia de pompare au fost trasate cinci
secţiuni şi o casetă, fiind cercetată o suprafaţă totală de
aproximativ 11 Om2.
Complexe arheologice. În cursul cercetărilor au fost
identificate 4 bordeie şi 3 gropi ce aparţin Latene-ului clasic
getic.
Bordeiele sunt de formă rectangulară cu colţurile rotunjite.
Bordeiul nr. 1 a fost parţial cercetat în cursul săpăturilor
arheologice anterioare de salvare. Bordeiul nr. 2 avea lungimea
de 4,23 m şi lăţimea de 3,25 m. Bordeiele nr. 3 şi 4 au fost
parţial surprinse şi cercetarea lor va continua în campania
următoare. Podelele acestor bordeie se aftau la adâncimi
cuprinse între -0,51 I -0,8 m de la nivelul actual de călcare. Ele
nu prezintă urme de lutuire. Bordeiul nr. 2 avea un prag pe
marginea estică. Trei dintre bordeie (B. 1, B. 2, şi B. 3) aveau în
interiorul lor câte o groapă. Acestea erau de formă tronconică şi
serveau, probabil pentru păstrarea proviziilor). Bordeiul nr. 3
avea în colţul de NV o vatră ovală realizată prin lutuire pe un
bloc de lut cruţat.
Materialul arheologic. Ceramica din neolitic şi epoca
bronzului (cultura Tei) este o prezenţă sporadică ce sugerează
că ne aftăm la una din periferiile aşezărilor respective.
Ceramica din cadrul complexelor din Latene este din
pastă modelată cu mâna sau la roată, prima categorie
predominând clar (aproximativ 2/3).
Ceramica semigrosieră din pastă modelată cu mâna a
fost arsă oxidant, în general, majoritatea vaselor fiind de
culoare cărămiziu-gălbuie (vase de provizii, oale, vase
cilindrice, piriforme, capace şi fructiere). Ele au fost decorate cu
butoni cilindrici simpli, cu una, două sau trei alveole, butoni
cilindrici cu incizii în formă de "+'', semilunari simpli sau cu două
alveole, butoni dreptunghiulari dreptunghiulari, brâuri şi cârlige
alveolate, pastile, şir de alveole, linii şi benzi de oblice
neregulate, benzi de linii orizontale şi în val.
Ceramica semifină de culoare cenuşiu-negricioasă din
pastă modelată cu mâna este prezentă prin fragmente de
fructiere cu suprafeţe lustruite, decorate cu inele în relief.
Ceramica fină cenuşie produsă în tipare este prezentă printr-un
fragment de imitaţie locală după o cupă deliană.
Ceramica locală modelată la roată din pastă fină de
culoare cărămizie deschisă este reprezentată prin fragmente de
vase de provizii şi căni. Vasele de provizii sunt decorate cu
benzi de linii orizontale alternând cu benzi de linii în val.
Ceramica locală fină de culoare cenuşie din pastă
modelată la roată este prezentă prin fragmente de oale, căni,
cupe, fructiere şi strecurători. Elementele de decor folosite sunt
liniile simple orizontale sau în val, benzile simple orizontale sau
în val, rozetele stampate etc.
Ceramica de import de culoare cărămizie este prezentă
prin fragmente de cupe deliene şi fragmente de amfore. Unele
fragmente provin de la vase de import de culoare albicioasă din

fundul vasului. Ceramica de tip Tei, recuperată tot sub formă
fragmentară. se clasifică în trei categorii: a) grosieră (80%); b)
semifină (15%); c) fină (5%).
Prin analogie cu inventarul ceramic recuperat în secţiunile
trasate în punctul 1, cel recuperat în cele două secţiuni din
punctul 2 este mult mai sărac, reducându-se la câteva
fragmente de buză, !orţi, cărora li se adaugă numeroase
fragmente atipice. Decorul utilizat este cel alveolar, plasat exact
în zona terminală a buzelor de vas, căruia i se adaugă decorul
incizat.
încadrarea cronologică. Analiza materialului arheologic
scos la lumină, pune în evidenţă apartenenţa aşezării de la
Mogoşeşti la fazele li şi III ale culturii Tei, atribuite Bronzului
Mijlociu 11 1•
Planşa 41

1

vezi pe larg Cristian Schuster, Traian Popa,
Studiu monografic, Giurgiu, 2000, p. 133 - 136.

Mogoşeşti.

Aux mois d'octobre et novembre 2000, Institut Roumain
de Thracologie represente par Cristian Schuster et le Musee du
departament de Giurgiu ''Teohari Antonescu" represente par
Traian Popa, ont continue Ies recherches archeologiques de
Mogoşeşti inaugurees en 1988, reprises en 1993. La
reservation archeologique de Mogoşeşti est situee l'ouest du
village Mogoşeşti, bornee au sud par la chaussee du
departement 412 A, /'est par Ies maisons des paysans et un
grand ravin, au nord par la Plainer de /'Argeş et un ravin
profond qui separe ce promontoire de la haute terrasse de la
rive droite de /'Argeş, d'un auire, mesurant 31 metres qui
appartient au village Varlaam qui se trouve a/'ouest.
Pendant la campagne des fouilles archeologiques de /'an
2000, on a ouvert un second chantier, qui se trouve une
centaine de metres du premier chantier et qui a ete portage eu
deux sections (S. 1 et S. 2). Pendant Ies recherches on a
decouvert des traces des civilisations de /'Age de Bronze
(cu/ture Tei), Hallstatt, Latene et la dernier periode du Moyen
Âge. Le plus riche materiei archeologique appartient la cu/ture
Tei: deux habitations (H. 1 et H. 2), ceramique etc. Le site de
Mogoşeşti est attribue a/'Age de Bronze Moyen li, c'est adire a
la seconde et la troisieme periode.

a

a

a

125.

Mogoşoaia,

corn.

Mogoşoaia,

jud. Ilfov

Punct: Chitila - Fermă
Cod sit: 179472.03
Colectiv: Vasile Boroneanţ - responsabil, Mircea Negru - responsabil
de sector (MMB), Adina Boroneanţ
Sectorul

aşezarea getică

pastă caolinoidă.

În cadrul complexelor în discuţie au fost descoperite şi
câteva obiecte din fier, fragmente de chirpici, lemn ars şi oase
de animale.
În secţiunea S. 2, C. 2, la -0,35 m, în stratul de pământ
zgrunţuros afta! sub stratul vegetal, a fost descoperită o
monedă emisă în vremea împăratului Gordianus III.

Introducere. Situl arheologic de la Chitila - Fermă se aftă
la aproximativ 1 km NV de localitatea Chitila, pe malul drept al
Colentinei la S de lacul Mogoşoaia.
Primele cercetări arheologice cu caracter de salvare au
avut loc în anii 1983 - 1985, iar cele sistematice au fost
demarate în anul 1997. Cele mai importante descoperiri provin
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Stratigrafia. Stratul vegetal de pământ de culoare cenuşie
are o grosime de 0,30 m. De la -0,3 m până la -0,5 I -0,55 m,
stratul cenuşiu ~grunţuros cuprinde materiale arheologice din
Latene-ul getic. Intre -0,5 / -0,55 m şi -0.7 m se află un strat de
pământ de culoare castaniu-cenuşie ce cuprinde puţine
fragmente ceramice din epoca bronzului şi neolitic. De la -0.7 m
la -0,95 I -1 m este stratul de pământ castaniu steril arheologic.
De la -0,95 I -1 m, stratul castaniu steril arheologic cuprinde şi
concreţiuni calcaroase.
Cronologia. Complexele arheologice din Latene-ul getic
au fost datate, pe baza imaterialului arheologic, în secolele li - I
a. Chr.
Tehnici de cercetare. În sectorul aşezării getice a fost
efectuată o prospecţiune magnetică pentru identificarea
complexelor arheologice din zonă.
Obiectivele cercetărilor viitoare. În viitoarea campanie
arheologică vom continua cercetarea celor două bordeie (B. 3
şi B. 4) surprinse doar parţial în suprafeţele deschise în
campania din anul 2000.
Conservare. restaurare. Materialul arheologic se află în
curs de restaurare în cadrul Muzeului Municipiului Bucureşti. În
inventarul de şantier, în cadrul campaniei din anul 2000 au fost
înregistrate un număr de 587 de poziţii.
Planşa 42

Săpăturile arheologice din acest an constituie faza a patra
de cercetare la templu (1996: Tamba - Gudea 1996; 1998:
Gudea - Tamba 1998; 1999: Gudea - Tamba 1999). Datorită
faptului că după campaniile anterioare au rămas nelămurite o
serie de amănunte (nesoluţionate fie din cauza timpului
nefavorabil, fie a fondurilor insuficiente) şi pentru că s-au
prefigurat anumite detalii privind construcţia (care ieşeau din
normele de construcţie romane) am fost nevoiţi să extindem
perimetrul săpat pentru a le identifica şi lămuri.
Fondurile de cercetare au fost asigurate de cele trei
instituţii colaboratoare: Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă din
Zalău, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi Institutul
de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca.
Au fost efectuate următoarele lucrări preliminare săpăturii
arheologice:
a). defrişarea terenului ce urma să fie cercetat arheologic;
b). mutarea pe terenul defrişat, spre exterior de templu, a
grămezilor de piatră provenite din săpăturile anterioare (spre N
şi S); acţiunea a fost determinată atât de necesitatea de spaţiu,
cât şi de intenţia MJIAZ de a restaura templul şi a folosi
materialul de construcţie antic într-o proporţie mare;
c). mutarea spre exterior a pământului aruncat în anii
anteriori spre N (K. 1), E (K. 1 + K. 2) şi spre S (K. 2); acţiunea
a fost determinată de necesitatea lărgirii casetelor de cercetare.
Săpăturile arheologice propriu-zise au vizat următoarele
obiective:
a). Caseta K. 1 a - extensie spre N a fostei casete K. 1
(1999), cu scopul de a controla existenţa sau lipsa unor stâlpi
exteriori de porticus pe această latură a templului;
b). Caseta K. 2 a - extensie spre S a fostei casete K. 2
(1999), cu scopul de a dezveli latura de S şi mai ales colţul de
S al clădirii (rămase parţial neidentificate şi dezvelite) şi,
respectiv, de a controla pe această latură a templului existenţa
unui porticus sau a intrării în templu;
c). Caseta K. 3 - extensie spre E a fostelor casete C. 3 şi
C. 4, respectiv capetele de E ale casetelor K. 1 şi K. 2; scopul a
fost acela de a stabili lipsa sau existenţa unui porticus pe
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această latură;

d). Caseta K. 4 - extensie spre V a fostelor casete C. 1 şi
C. 2 (respectiv capetele de V ale secţiunilor K. 1 şi K. 2) pentru
a vedea modul cum se termina hala templului spre LM 1
(taberna);
e). Caseta K. 5 - extensie spre S a fostei casete C. 1 - cu
scopul de a identifica situaţia semnalată în secţiunea S. 4
(1996) respectiv urmele unor ziduri scoase, orientate spre S.
Pentru ca lucrurile să fie clare pentru cei care nu au avut
acces din motive tehnice la rapoartele noastre preliminare
anterioare (Tamba - Gudea 1996; Gudea - Tamba 1998; Gudea
- Tamba 1999) vom repeta câteva date importante în legătură
cu templul:
1. Este primul templu roman din provinciile dacice,
dedicat zeului Jupiter Dolichenus, cercetat sistematic (şi unul
din puţinele - chiar foarte puţinele - din Imperiul Roman
cercetate);
2. Clădirea LM 1-S (templul lui IOMD) a fost construită
simultan şi în continuarea clădirii LM 1 (taberna) în sectorul de
N al aşezării civile (devenită Municipium Septimium) din jurul
castrului mare de pe vârful dealului Pomet (Gudea · Tamba
1994; Gudea - Tamba 2000).
3. Data construirii clădirilor (LM 1 şi LM 1-S) a fost
perioada cuprinsă intre 241 - 244 p. Chr., în timpul domniei
împăratului M. Antoninus Gordianus. Datarea a fost oferită de
inscripţia de construcţie.

Abstract
The archaeological excavations at Chitila-Fermă have
revealed a Getic settlement. ln the year 2000 there were
researched faur dwellings and three pits. The archaeological
material was very rich. lt consists in hand-made and wheelmade pottery, iron objects, animal bones, fragments of burned
woods and c/ay. This settlement can be dated in the 2Jd - 3'd
centuries B.C.

126. Moigrad, corn.

Mirşid,

Punct:
Oraşul
Porolisssensium]
Cod sit: 142159.02

Roman

jud. Sălaj [Porolissum]
[Municipium

Septimium

Colectiv: Nicolae Gudea (IAIA Cluj), Dan Tamba (MJIA Zalău)

În anul 2000, între 4 iulie - 5 septembrie au fost efectuate
arheologice în oraşul roman Municipium Septimium
Porolisssensium (satul Moigrad, corn. Mirşid, jud. Sălaj), în
sectorul LM la clădirea LM 1-S =templul zeului Jupiter Optimus
Maximus Dolichenus.
cercetări
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(a); peste acest zid de chirpic a fost construit zidul de
S al clădirii. Nu ştim încă ce reprezintă.
La sfârşitul acestei etape de cercetări avem planul
complet al clădirii şi dimensiunile ei exacte.
Este prematur să prezentăm o analiză a materialului
arheologic provenit din săpăturile din acest an, de vreme ce nu
avem încă analiza materialului întreg din templu. Mai ales că tot
acest material (sau aproape tot) provine din afara templului.
Analiza întregului material (fără inscripţii, monumente care vor
apare separat: Gudea - Tamba 2000) va constitui o premieră în
istoria religiei romane din Dacii.
Acum însă vom prezenta o micro statistică a materialului

4. Clădirea a avut iniţial plan patrulater. Din cauza faptului
a fost construită peste fostul şanţ de apărare al aşezării
romane dintr-o primă fază (umplut şi tasat: S. 3 - 1996), acesta
cedând sub greutatea zidurilor la un moment dat, probabil chiar
în antichitate, acestea (zidurile) s-au aplecat, s-au încovoiat, sau frânt rezultând un plan de clădire cu plan neregulat. Clădirea
templului a fost ridicată în două faze principale. La început a
fost o clădire cu plan patrulater sub formă de hală cu acoperişul
susţinut pe stâlpi de lemn. În a doua fază (în care stâlpii de
lemn au fost înlocuiţi) s-au construit zidurile de piatră. Într-o
fază secundară hala a fost împărţită în două de un zid de piatră;
au apărut astfel două încăperi la nivele diferite. Nu am izbutit să
identificăm legătura nici cu taberna, nici între cele două
încăperi. Încăperea (a) (spre clădirea LM 1) a servit probabil la
organizarea serbărilor festive, iar cea de-a doua (b) spre E, la
activităţile directe legate de cult. Presupunerea aceasta se
bazează pe structura materialului arheologic găsit în cele două
că

apărut:

a) - materialele de construcţie din piatră constă în roci
vulcanice provenind din cariera romană de "Sub Măgură". Sunt
identice cu cele găsite în fazele precedente de cercetare; ca
element singular a apărut doar folosirea unor fragmente de
monumente în zid (semn al practicilor romane târzii de
construcţie); materialele de construcţie din lut constau doar în
ţigle şi olane; pe aceste materiale există (mai ales pe ţigle)
desenele tipice făcute cu degetul în cărămidărie (cercuri
concentrice, desen în formă de 8 etc.) precum şi numeroase
urme de labe de animale; nu am găsit nici o ştampilă militară;
materialele de construcţie din fier constau în piroane, cuie şi
scoabe;
b) - obiectele de uz casnic sunt numeroase şi variate; din
ceramică: vase de import TS (terra sigillatta), vase de lux locale
cu decor ştampilat sau lipit (foarte puţine); vase de uz casnic:
oale, străchini cu fund plat, capace (folosite pentru gătit),
castroane, chiupuri (pentru păstrat alimente), căni (foarte
numeroase), ulcioare (pentru păstrat şi servit lichide), amfore
(pentru transport şi păstrat lichide), străchini, farfurii şi pahare
(pentru servit alimente şi lichide), opaiţe (pentru iluminat),
mortaria (pentru preparat mâncăruri). Dintre piesele de bronz
avem opaiţe (pentru iluminat); din fier avem chei, vase, cuţite
(pentru diferite activităţi din casă); din sticlă avem vase cupe,
pahare (pentru servit lichide); din piatră avem gresii pentru
ascuţit uneltele din casă;
c) - s-au descoperit numeroase podoabe: din bronz
(fibule, aplice, pandantive); din fier (fibule); din os (ace de păr);
din sticlă (pietre de inel); din piatră (mărgele);
d) - sunt numeroase piesele de la jocul numit ludus
militum din ceramică (milites); unul din ele din piatră decorat cu
steaua iudaică;
e) - au mai fost găsite două piese care aparţin
monumentelor lui IOMD: un cap de statuie şi un fulger din
bronz;
D- cantitatea relativ mare de plăci fragmentare mici de
sticlă arată că templul avea şi ferestre cu geamuri din sticlă.
La sfârşitul lucrărilor de cercetare zidurile şi fundurile
casetelor vor fi parţial acoperite. Întrucât avem un caz unic de
templu al lui Jupiter, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău
are intenţia de a propune un proiect de restaurare nu numai
pentru clădire, dar şi câteva copii după monumente (inscripţia
de fundaţie foarte importantă pentru că sugerează existenţa a
două oraşe la Porolissum; şi două statui mai mari a zeului şi a
vulturilor). Dacă proiectul nu va fi aprobat şi finanţat, în
campania următoare vom acoperi în întregime săpătura.
Planşa 43

încăperi.

templului a fost distrusă între anii 253 - 255 p.
acesta a fost violent prin foc, jaf şi distrugere
sistematică. Cauzatorii acestui sfârşit au fost fie chiar
credincioşii cultului (în cadrul general al dispariţiei cultului în
Imperiu după anul 253), fie, poate, fanaticii creştini.
Rezultatele săpăturilor arheologice din campania anului
2000 pot fi prezentate succint în felul următor:
- caseta K. 1 a (15 x 2 - 2,5 m), trasată pe lângă zidul de
N, a stabilit existenţa, paralel cu zidul, a unui şir de stâlpi (urme
de stâlpi de lemn, care susţineau un porticus, respectiv o
porţiune acoperită (prin prelungirea acoperişului ?); în profilul
peretelui spre N au mai fost identificate: urma unui stâlp precum
şi a fostului şanţ de apărare al aşezării vechi;
- caseta K. 2 a (1 O x 2 - 1,5 - 1 m) (de la zidul dintre
încăperile a şi b) a stabilit că pe lângă latura de S nu există
porticus; spaţiul acesta, pe o lărgime de cca. 6 m, reprezintă
urma şanţului vechi umplut pe această latură, s-ar putea să fi
fost intrarea în templu; zidul acesta a fost construit foarte
aoonc, dar s-a încovoiat cel mai mult şi s-a aplecat; colţul
clădirii a alunecat spre SE;
- caseta K. 3 (17 x 1 - 2,5 - 3,5 m) a identificat în
întregime latura de E; pe această latură nu există semnele
existenţei unei intrări; zidul clădirii apare şerpuit, fiind construit
probabil prea aproape de marginea şanţului vechi de apărare;
în afara zidului s-au putut identifica: un şir de stâlpi (urme de
stâlpi de lemn, dispuşi paralel cu zidul); în anumite porţiuni între
stâlpi sunt chiar urmele unor pereţi de chirpic; aceşti stâlpi şi
pereţi indică fie existenţa unui porticus, fie, poate chiar capătul
de E al fazei cu stâlpi de lemn al templului mai spre exterior; la 1,5 m în dreptul m. 5 - 7 apare o urmă cenuşie patrulateră; nu
putem explica rostul ei în epocă;
- caseta K. 4 (5 x 7 m) a dus la dezvelirea în întregime a
încăperii (a); a rămas numai un martor lat de 1 m spre clădirea
LM 1, constând de fapt din pământ săpat cu ocazia săpăturilor
la clădire; a fost identificat ultimul rând de stâlpi spre LM 1;
prezenţa acestor urme de stâlpi în casetă confirmă de fapt
unele observaţii obţinute în secţiunile din anul 1996 (Tamba Gudea 1996);
- caseta K. 5 (5 x 4 m) (la V de zidul dintre încăperile a şi
b) a stabilit că nu există nici un zid de piatră care porneşte spre
S din latura de S a templului; îngrămădirile de piatră despre
care am crezut că sunt ziduri s-au dovedit a fi simple
concentrări de piatră (fără temelie în pământul viu); în schimb a
apărut (în pământul viu) urma unui zid de chirpic care
reprezintă o continuare spre S a unei urme similare găsite în
5.

Chr.

Clădirea

Sfârşitul
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127. Moigrad, corn.

Mârşid,

Obiectivele cercetării. Campania arheologică a anului
2000 a finalizat cercetarea nivelelor timpurii sesizate în
secţiunile din anul 1999. În zona unde în anul precedent a fost
identificat un cuptor de ars ceramică au fost deschise 4
suprafeţe pentru cercetarea sistematică a acestui complex.
Cuptorul, prin poziţia sa stratigrafică, aparţine orizontului
postroman de locuire a acestei zone centrale a oraşului.
Rezultatele cercetării. Sondajele arheologice au fost
realizate în zona de S la cca. 80 - 100 m de latura dextra a
castrului mare de pe Pomet. În urma acestor sondaje concluzia
prezentată în raportul din Cronica cercetărilor arheologice
campania 1999, p. 50 sq a fost următoarea: "Prin toate aceste
secţiuni de control - atât cele executate în zona de S, precum şi
cele din zona de NE a oraşului a fost sesizată aceeaşi orientare
a tuturor clădirilor oraşului. Rezultă că acesta s-a dezvoltat
după un plan bine stabilit, clădirile şi trama stradală având
aceeaşi orientare pe întreaga zonă în care s-a edificat oraşul, sa lucrat după un plan rectangular regulat."
Pentru epoca romană au fost identificate două nivele
principale de construcţie a fazei de piatră. Prin adâncirea
secţiunilor au fost sesizate şi urmele perioadei iniţiale de
construire pe această terasă - faza de lemn. În plan aceste
urme ale fazei de lemn au fost bine observate în secţiunea S. li,
unde la -1,6 I -1,8 m adâncime au fost surprinse urmele unor
compartimentări (pereţi) lucraţi din lemn şi căptuşiţi cu mortar.
Aceste compartimentări aveau aceeaşi orientare pe care o
aveau şi pereţii celor două faze de construcţie în piatră.
În secţiunile IV şi V, trasate la 60 m NE de secţiunea a Ila, S. IV perpendiculară pe S. 11, iar S. V perpendiculară pe S.
IV, (S.IV m. 6 - 10, iar S. V pe toată lungimea ei -8 m) a fost
surprins la cca. -2, 1 m adâncime un şanţ în formă de V cu ic
rectangular. La conturare avea o lăţime de 4, 1 m. De la -2, 1 m
adâncime (unde a fost clar conturat) şanţul coboară încă -2,2
m, având icul la -4,3 m adâncime de la nivelul actual de
călcare. Având această formă tipică pentru un şanţ de apărare,
prin traseul lui aproximativ E - V, acest şanţ surprins pe o
lungime de 10 m, ar putea reprezenta un element defensiv al
unei fortificaţii iniţiale lucrate din pământ ce a fost amenajată la
începutul sec. li p. Chr. Acest platou cu o suprafaţă de cca. 130
x 90 m este singurul loc neted din această zonă foarte
accidentată. Cercetări viitoare care vor fi efectuate pe marginea
acestei suprafeţe vor aduce cu siguranţă confirmarea existenţei
unei fortificaţii din faza de lemn (militară ? sau civilă ? pomerium-ul vicus-ului iniţial). Putem corobora această
descoperire (şanţul care practic taie în două zona centrală a
oraşului) cu descoperirea la cca. 85 m S, în S. I unde în caroul
9 - 14 se observă în profil un alt probabil şanţ ce are adâncimea
de cca. -2,7 I -2,9 m şi care are un traseu paralel cu cel din S.
IV şi S. V. În acest şanţ din S. I au fost implantate în prima frază
de piatră canalul colector pluvial (dejecţii ?) al oraşului, iar în
faza a li-a de piatră un zid cu grosimea de 1,2 m în fundaţie şi
0,9 în elevaţie, care distruge cele două faze anterioare. Acest
zid masiv împreună cu un altul paralel aflat la cca. 5,5 m şi care
are aceleaşi dimensiuni înconjoară practic întreaga zonă
centrală a oraşului, în fapt o terasă de cca. 185 x 11 O m
(constatare realizată în urma măsurătorilor geomagnetice din
anii precedenţi).
O secţiune de control la 3 m V paralelă cu S. I în zona
caroului 8 - 16, ar putea aduce argumentul că avem şi pe
această latură un şanţ care aparţinea unui sistem defensiv de la
începutul sec. li p. Chr.
În secţiunea I m. O- 9 au apărut clar în profil şi în planurile
orizontale urmele fazei de lemn cu nişte straturi succesive de
pământ bătut, ce par a aparţine unui agger. În zona m. 9 - 14

jud. Sălaj [Porolissum)

Punct: Pomet
Cod sit: 142159.03
Colectiv: Alexandru V. Matei - responsabil de sector (MJIA Zalău)

Pe o suprafaţă de 250 de hectare, în hotarul satelor Jac,
Brebi, Moigrad, Viile Jacului, Ortelec - oraş Zalău se aftă o
întinsă rezervaţie arheologică cunoscută sub denumirea de
Porolissum. Acest uriaş complex arheologic cuprinde în
perimetrul său locuirile preistorice (neolitic, epoca bronzului) de
pe Măgura Moigradului; locuirea dacică preromană de pe
dealurile Citera, Fântâna Străjerilor, Sărata şi foarte cunoscuta
locuire dacică (zona sacră şi locuirea civilă) de pe Măgura
Moigradului; sistemele defensive romane formate din valuri şi
şanţuri de apăr~re; zidurile romane de apărare din zona "La
Strâmtură" (cca. 5 km); fortificaţii mici de tip burgus; două
castre identificate pe dealurile Citera şi Pomet; sistemul de
aducţiune a apei, apeductul pe piloni identificat în zona "Dealul
Comorii"; amfiteatrul oraşului amplasat la cca. 150 m S de colţul
vestic al castrului mare; necropolele oraşului de pe dealul
Urşoieş.

Aşezare civilă romană şi cea militară cunoscută sub
denumirea de Porolissum se întinde pe terasele din jurul celor
două castre romane în zona Pomet, Citera, Terasa Străjerilor şi
Terasa Sanctuarelor. Zona centrală a locuirii civile a fost
identificată ca fiind terasa largă aflată la E de latura dextra a
castrului mare de pe Pomet. Terasa înconjoară practic la S şi la
E castrul roman în colţul ei vestic fiind amplasat amfiteatrul. În
zona centrală a oraşului roman Porolissum au fost realizate 5
secţiuni (sondaje) de verificare în anul 1999.
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128.

au fost surprinse canalul pluvial colector al oraşului şi zidul
exterior al zonei centrale prezentat mai sus. Canalul colector
are un traseu aproximativ E - V, fiind implantat în buza şanţului
iniţial. Este construit din zidărie masivă de piatră de carieră şi
mortar, are grosimea de totală de cca. 1,8 m, lăţimea utilă a
canalului este de 0,4 m, fundul situat la -2,4 m adâncime având
o înclinaţie spre V pe pantă. Fundul canalului era realizat din
ţigle cu dimensiunile de 37 x 57 cm, aşezate pe lungime într-un
pat de zidărie foarte bună. Înălţimea utilă (interioară) a acestui
canal era de cca. 1, 1 - 1,2 m, având bolta realizată din zidărie.
Secţiunea I a fost prelungită cu alţi 21 m spre N, dinspre
buza terasei spre platou. Între m. 14 - 31 a fost identificată o
construcţie romană de mari dimensiuni (baie publică ?!) cu trei
compartimentări (camere) care prezintă o instalaţie de tip
hypocaustum, relativ bine păstrată. Intrarea dinspre V în
construcţie a fost blocată la un moment dat. În zidul vestic au
fost realizate nişe semicirculare bine tencuite cu diametrul de
cca. 0,8 m şi parţial rezidite. Stratigrafic în această porţiune şi
până la -0,7 I -0,8 m adâncime se observă urmele unei locuiri
târzii postromane, locuire care nivelează dărâmătura vechii
clădiri romane (până la podeaua de jos a instalaţiei de încălzire
dărâmătura are grosimea de 0,8 - 1m). Au apărut câteva resturi
de "ziduri lucrate cu pământ", un fel de noi compartimentări ale
vechilor camere (locuirea postromană). Pe latura nordică şi
sudică a secţiunii III, la m. O - 3 au fost decopertate suprafeţe
de 4,5 x 3,5 m (casetele 1 şi 2), respectiv 5 x 5 m (casetele 3 şi
4). Şi în aceste suprafeţe au fost surprinse mai multe faze de
locuire şi amenajare. Au fost sesizate compartimentări din faza
de lemn (în caseta 3); zidurile unei clădiri din prima fază de
construcţie în piatră, construcţie distrusă de amenajarea celei
de-a doua faze de piatră şi au fost descoperite două cuptoare
de ars ceramică de tip roman. Prin construcţia lor cuptoarele
străpung pardoseala ultimei faze de locuire. Poziţia stratigrafică
asigură datarea cuptoarelor într-o epocă postromană, când
clădirea a fost abandonată.
Cercetările au avut loc la cca. 80 m de forum, curia şi
macel/um, clădiri oficiale foarte importante, din zona centrală a
oraşului, zonă unde în mod normal nu se amenajează cuptoare
pentru ars ceramică. Măsurătorile geomagnetice au detectat în
apropierea acestora existenţa altor 1O- 12 cuptoare amenajate
peste ruinele vechii locuiri romane clasice.
Obiectivele cercetării viitoare. Vor fi efectuate patru
sondaje de verificare pe marginea terasei în vederea
identificării şanţului de apărare din faza de pământ şi pe laturile
de V, E şi S, urmărindu-se stabilirea tipului de fortificaţie căruia
îi aparţine. Va fi decopertată în continuare prin casete,
suprafaţa situată la E de casetele 2 şi 5 I 2000. Se va urmări
cercetarea în special a nivelelor târzii de locuire sesizate în
această zonă şi identificarea altor cuptoare pentru produs
ceramică (romană), cuptoare sigur datate în perioada
postaureliană şi a căror prezenţă în această suprafaţă a fost
semnalată prin măsurătorile geomagnetice realizate aici în anii

Moşna,

corn.

Moşna,

jud. Sibiu

Punct: Biserica evanghelică
Codsit: 145113.03
Colectiv: Daniela Marcu - responsabil (S.C. Damasus S.R.L.); Cosmin
Rusu (UBB Cluj), Anghel Istrate

În campania 2000 au continuat cercetările în exteriorul
bisericii, pe laturile de N şi V. Au fost cercetate fundaţiile
sacristiei, turnului de V şi primăriei vechi şi s-a detaliat evoluţia
nivelului de călcare în punctele respective. La S de turnul
principal au fost identificate urmele a două construcţii dispărute,
dar planimetria şi cronologia acestora urmează a fi stabilite prin
cercetări viitoare.
Pe latura de N a incintei a fost cercetată latura de S a
navei bisericii vechi. Au fost descoperite mai multe morminte
tăiate de acesta, confirmându-se astfel ipoteza existenţei în
imediata apropiere a unui alt lăcaş de cult.
De asemenea au fost executate primele sondaje în
interiorul sacristiei.

129.

Munţii

Poiana

Ruscă,

jud. Hunedoara

Colectiv: Sabin Adrian Luca - responsabil, Silviu Purece (ULB Sibiu),
Cristian Roman, Nicolae Cerişer (MCCC Hunedoara), Dragoş
Diaconescu (Clubul speologic Proteus Hunedoara), Cosmin Suciu
(Colegiul Naţional Pedagogic 'Andrei Şaguna' Sibiu)

Perieghezele şi sondajele în peşterile cu sedimente
arheologice de pe rama de E a Munţilor Poiana Ruscă s-au
putut organiza datorită colaborării dintre Universitatea "Lucian
Blaga" din Sibiu, Catedra de Istorie antică şi medievală,
primăria municipiului Hunedoara, Muzeul "Castelul Curtea
Corvineştilor" din Hunedoara şi clubul speologic Proteus din
Hunedoara.
Perieghezele efectuate în vara acestui an au dus la
descoperirea pentru arheologie (peşterile erau cunoscute de
speologi) a mai multor obiective cu sedimente specifice
activităţii umane. În prima fază acestea au fost curăţate de
căzăturile de piatră din tavan şi de resturile lemnoase sau
osoase depuse în perioada contemporană, preparându-se
pentru sondaje arheologice.
Într-un caz - în peştera de la Ciulpăz - "Bulgărelu" - s-a
dat de o groapă săpată cu scopul de a extrage materiale
arheolo~ice. Aici s-a curăţat peştera de pământ, pietre şi alte
resturi. ln continuare s-au îndreptat profilurile gropii pentru a se
constata situaţia stratigrafică existentă.
Peştera de la "Bulgărelu" este una de versant, cu
dimensiuni reduse, plasată pe partea stângă a văii Zlaştiului.
Intrarea scundă a fost degajată cu ocazia cercetărilor
speologice şi duce într-o sală pavată cu bolovani desprinşi din
plafon şi resturi ceramice şi osteologice. Zona intrării poartă pe
plafon urmele afumate ale unor vetre de foc, un horn făcând
legătura cu suprafaţa. Cercetările vor continua în anul 2001
printr-un sondaj care să verifice stratigrafia cunoscută după
îndreptarea profilelor gropii căutătorilor de comori.
În hotarul satului Cerişor (corn. Lelese) s-au cercetat două
peşteri, care vin să completeze informaţiile colectate prin
cercetarea peşterii "Cauce" în anii anteriori.
Prima dintre acestea este "Peştera I" sau "Peştera Mare".
După curăţire - operaţiune mult îngreunată din cauza blocurilor
mari de piatră şi a colmatării cu crengi şi trunchiuri de copac - s-

precedenţi.
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a trecut la efectuarea a două sondaje pentru recunoaşterea
stratigrafică a obiectivului (S. 1 I 2000 şi S. 2 I 2000). Acestea
au fost trasate şi cercetate în "Sala Mare", respectiv în zona
intrării. Menţionăm că şi aici s-au descoperit urmele unor gropi
săpate
înaintea noastră. Stratigrafia peşterii prezintă
următoarea succesiune stratigrafică:
1. Strat Vinca - Turdaş (incluzând ceramică pictată de tip
Tăualaş) în care s-au amestecat puţine fragmente ceramice
Coţofeni I;
2. Strat Coţofeni, cu mai multe niveluri de locuire. La baza
acestuia s-a descoperit o amenajare sub forma unui strat de lut
bătătorit pe toată suprafaţa sondajului S. 1 I 2000 (7 x 1,5 m);
3. Strat Wietenberg care a deranjat - uneori · depunerile

punerea în evidenţă a reţelei stradale aflată în
cu cardo maximus, precum şi a altor clădiri,
pa~ial cercetate încă din anii 1986 - 1988, prin secţiunea N - S
şi careurile aferente de-a lungul arterei. În acest ultim scop
resturile martorilor rezultaţi din săparea careurilor respective şi
care nu mai prezentau garanţia obţinerii unor date stratigrafice
semnificative au fost înlăturate prin metode arheologice de pe
cardo maximus şi de pe clădirile adiacente, spre V, obţinându
se astfel o imagine de ansamblu a complexului arhitectural
desfăşurat de-a lungul acestei importante artere a cetătii.
În acest scop, conform metodologiei de cercetare
adoptată şi în anii anteriori, au fost trasate suprafeţe de 4 x 4 m,
cu martori laţi de 1 m între ei, necesari pentru circulaţie şi
observaţii stratigrafice de detaliu.
Descrierea tehnică a săpăturilor.
Date preliminare - 1999. Careul N 27. În N 27 au fost
relevate urmele unei locuinţe de suprafaţă în general de formă
rectangulară, cu dimensiunile de 2,25 m x 1 m, cu un strat de
pământ bine bătătorit în mijloc indicând o podea, aflată la -0,28
m faţă de nivelul actual de călcare. Locuinţa este delimitată
spre V şi N de pereţii unei clădiri anterioare, groşi de 0,7 m,
construiţi din blochete de piatra de talie medie şi mică, legate
cu pământ, pe care îi foloseşte. Spre S şi E se găsesc alţi doi
pereţi de aceeaşi grosime construiţi din aceleaşi materiale.
Peretele de E apare uşor arcuit. Pereţii de S şi E au fost
construiţi pe loc, cu piatră refolosită din nivelurile anterioare. O
vatră construită de asemenea din blochete de piatră refolosite
pare să fi fost utilizată la prepararea pâinii. Nu au fost
descoperite în jurul acestei vetre urme de arsură, ceea ce ar
sugera ideea mai sus amintită. Intrarea în această locuinţă se
făcea dinspre SV. Cantităţile mari de piatră de dimensiuni mici
şi mijlocii, descoperite atât în perimetrul locuinţei, cât şi în afara
ei, constituie importante argumente pentru a susţine că
suprastructura acestei locuinţe a fost, contrar altor cazuri
cunoscute în perimetrul fortificaţiei, din pietre legate cu pământ
şi nu din cărămizi de chirpic.
Inventarul descoperit, destul de modest, constă în
principal din fragmente provenind de la veselă de bucătărie,
caracteristică în general secolului VI p. Chr., caracterizată
printr-o decoraţie vălurită, executată cu pieptănul şi încadrabilă
tipurilor bine cunoscute de-a lungul Dunării şi la Halmyris în a
doua jumătate a acestui secol. Adâncimea mică la care au fost
efectuate descoperirile, precum şi ceramica destul de bine
încadrabilă cronologic, indică funcţionarea locuinţei pe nivelul
13 al sitului, ca ultim nivel de locuire, încadrabil cronologic pe
baza datelor obţinute în anii anteriori (locuinţe asemănătoare,
ceramică, o monedă de la Focas, 602 - 61 O, surfrapată în
timpul lui Heraclius, în 614), în general în al doilea deceniu al
secolului VI p. Chr.
Înlăturarea dărâmăturii în arealul N 27, lângă peretele de
S al casetei, a pus în evidenţă două laturi, de V şi S, ale unei
clădiri alcătuite dintr-un zid gros de 0,7 m, acelaşi care a servit
ulterior la amenajarea clădirii de suprafaţă de pe nivelul 13.
Este interesant de constatat că aceste laturi se închid la un
unghi de 95 de grade, conferind acestei po~iuni din clădire o
formă asimetrică. Inventarul arheologic descoperit, care constă
de asemenea în principal din ceramică caracteristică celei de a
doua jumătăţi a secolului VI (decor vălurit cu pieptănul), ca şi
tehnica destul de rudimentară de execuţie a zidurilor - blochete
de dimensiuni mici şi mijlocii legate cu pământ - plasează
cronologic clădirea în perioada de funcţionare a nivelului 12,
identificat pe toată suprafaţa cetăţii, şi datat în ultimul deceniu
al secolului 6 şi în primii ani ai secolului 7. Traseul asimetric al
celor două ziduri ale clădirii indică, la rândul lui, o dată relativ
s-a

urmărit

directă legătură

Coţofeni;

4. Strat din epoca medievală cuprinzând materiale
arheologice de sec. XIII - X şi sec. XV.
A doua peşteră este "Cerişor li". Dimensiunile sale sunt
mici. Sondajul efectuat aici nu a fost finalizat şi va fi continuat în
anul 2001. Unităţile stratigrafice descoperite aici apa~in
neoliticului şi eneoliticului. În sfârşit, perieghezele din zona
montană au dus la identificarea unor aşezări din epoca
bronzului.
Materialele arheologice descoperite (ceramica) au fost
prelucrate statistic, restaurate, sortate şi marcate. O parte a
colecţiei descoperite în anii anteriori a fost inventariată. De
asemenea, materialele arheologice au fost fotografiate şi
desenate. S-au realizat şi primele planşe ·în vederea publicării.
Arhiva de desene şi profiluri se află la MCCC Hunedoara.
În periegheze şi pe şantier au efectuat practica de
specialitate studenţi ai Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Ultima publicare a unor materiale arheologice din
peşterile de aici: S. A. Luca şi colab., Materiale arheologice din
peşteri ale judeţului Hunedoara (I), Corviniana, 3, 1997, p. 17 32.
Materialele arheologice sunt depozitate la MCCC
Hunedoara.

130. Murighiol, com. Murighiol, jud. Tulcea [Halmyris]
Cod sit: 160920.02
Colectiv: Mihail Zahariade - responsabil {IRT), Florin Topoleanu {ICEM
Tulcea), Traian Dvorski, Alexandru Madgearu (ISPAIM)
În anii 1999 şi 2000 au continuat investigaţiile arheologice
de la Murighiol, jud. Tulcea. Suportul financiar a fost oferit de
Earthwatch Institute din Boston (SUA). În anul 2000, alături de
voluntarii Earthwatch au participat, timp de trei săptămâni,
studenţi ai Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi şi ai
Facultăţii de Istorie a Universităţii din Cahul, Republica
Moldova. Cele două campanii s-au desfăşurat între 1 iulie - 6
septembrie. Ca in fiecare an şantierul arheologic Murighiol s-a
bucurat de spijinul neprecupeţit al Institutului de Cercetări EcoMuzeale din Tulcea.
Obiectivele cercetării. Efortul s-a concentrat asupra
extinderii spre N a arealului investigat din cadrul Insulei I prin
deschiderea careurilor N 27 - 28, O 27 - 28, P 27 - 29, Q 27 •
30, R 27 - 31, S 27 - 31, T 27 - 31. Lărgirea semnificativă a
suprafeţei cercetate a avut drept scop în primul rând conturarea
spre N a construcţiilor ale căror prime urme au fost constatate
în campaniile anterioare, lângă edificiul E2 şi care anunţau
existenţa unui alt important complex de clădiri. De asemenea,
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deplasate către exterior, oferind imaginea unor asize în trepte.
Un al doilea argument rezultă din faptul că în faţa zidului, pe o
suprafaţă de cca. 2 m2 a fost identificată o formaţiune compactă
de blochete de piatră cu aceleaşi dimensiuni ca şi cele ale
zidului din piatră şi lut. În structura acestui strat nu au fost
descoperite alte urme arheologice decât fragmente de chirpic şi
ţigle fragmentare. Apare destul de evident că ne aflam în faţa
unui perete al clădirii prăbuşit în mod compact la o dată anume,
pe care o plasăm din punct de vedere arheologic în a doua
jumătate a secolului VI. De altfel, nivelul de locuire investigat (N
12), care preia funcţionarea clădirii foarte probabil dintr-un nivel
anterior, se datează tocmai în această perioadă (586/7 - cca.
602). Cantitatea mare de ţigle, olane fragmentare şi piroane
descoperită pe întreaga suprafaţă a celor două carouri
sugerează existenţa unei clădiri cu o suprastructură de
cherestea, care susţinea un acoperiş placat cu ţigle şi olane.
Inventarul arheologic - pe lângă cel amintit mai sus consta din veselă de bucătărie alături, de unele fragmente
provenind de la ceramică de lux, între care şi câteva importuri,
amfore fragmentare, oase de animale. Configuraţia generală a
structurilor constructive în cele două carouri investigate (O 27 28) indică prezenţa unei clădiri de plan rectangular delimitată
de zidurile din S 27, având o anexă de plan pătrat, conturată
prin descoperirile din S 28, dar prefigurată de traiectul unor
ziduri, parţial demantelate, identificate cu destulă claritate deja
în N 27 şi N 28.
Se poate afirma că întregul complex de clădiri a funcţionat
în a doua jumătate a secolului VI, pe nivelul 12 care constituie,
de altfel, şi ultimul nivel de locuire cu o concepţie urbană

târzie de construcţie, atunci când grija pentru un urbanism
coerent constituia o preocupare secundară.
Posibil contemporan acestui nivel, oricum funcţionării
acestei faze a clădirii, lângă peretele sudic al caroului a fost
identificat un şanţ lung de cca. 1,2 m, placat cu blochete de
piatră aşezate în poziţie verticală, dispuse paralel, la o distanţă
de cca. 0,25 - 0,3 m şi pe o direcţie perpendiculară pe zidul de
N al clădirii. Adâncimea acestei amenajări, fără îndoială
artificială, este de cca. -0,2 I -0,3 m. Nu s-au constatat plăci de
piatră a fundului acestui şanţ care să sugereze o instalaţie de
scurgere a apelor reziduale.
Careul N 28. După un strat de dărâmătură, identificată la
-0,2 m de nivelul actual de călcare, la -0,3 m a fost pus în
evidenţă un zid construit din blochete de piatră de mărime
mijlocie, legată cu pământ. Lăţimea zidului este de 0,7 m. Zidul
nu are fundaţie, fiind construit direct pe un nivel anterior de
călcare. Cronologic, zidul pare să aparţină ultimului nivel de
locuire identificat în cetate, nivelul 13. Traseul lui este uşor
curb, pe direcţia VSV dovedind încă odată construcţia lui într-o
perioadă când normele urbanistice nu par să mai fi fost
respectate. Inventarul ceramic alcătuit în mare majoritate din
veselă de bucătărie este specific sfârşitului de secol VI p. Chr.
Nivelul 12 în aGeastă casetă este reprezentat de un strat
de sol galben, gros de circa 0,2 m cu intruziuni de arsură,
cărămidă şi pietre de dimensiuni în general mici. Inventarul
arheologic este invariabil, şi pe acest nivel, format în principal
din ceramică databilă în a doua jumătate a secolului VI: veselă
de bucătărie, dar şi câteva fragmente atipice de ceramică de
lux.
În colţul de SE al casetei, nivelul 12 a fost străpuns şi a
fost atins nivelul 11, datat în general în cetate destul de precis,
între cca. 559 - 586/7. Acest fapt a determinat extinderea
cercetării pe întreaga suprafaţă pentru identificarea acestui
nivel caracterizat de prezenţa masivă a chirpiciului provenit de
la suprastructura clădirilor construite în număr apreciabil din
acest material şi în alte sectoare. În colţul de SE a fost
identificată şi cercetată o vatră alcătuită din chirpic cu
dimensiunile de 1 x 0,80 m, utilizată foarte probabil numai în
scopuri casnice. Piroanele şi fragmentele de ţigle descoperite
pe acest nivel - chiar dacă nu se poate determina cu precizie
caracterul şi forma locuinţelor - dovedesc faptul că locuirea pe
acest nivel a dispus de o suprastructură de lemn care sprijinea
un acoperiş cu ţigle.
Carourile O 27 • 28. Sub dărâmătură, constând din
blochete de piatră şi fragmente de ţigle, provenită de la clădirile
din acest areal, sesizabilă pe întreaga suprafaţă cercetată a
celor două casete, au fost puse în evidenţă o reţea de ziduri în
directă legătură cu cele din N 27, dar având în acelaşi timp o
clară conexiune între ele. În O 27 a fost identificat, la -0, 15 m
adâncime faţă de nivelul actual de călcare, colţul de NE al unei
clădiri având ziduri late de 0,7 m şi construite din blochete de
piatră de dimensiuni mici şi mijlocii, legate cu pământ.
Blochetele sunt în general aranjate pe lungime, conferind
feţelor i_nterioară şi exterioară ale zidurilor un aspect regulat şi
îngrijit. ln O 28 a fost identificat un fragment de zid construit în
aceeaşi manieră. Faptul că acest zid se păstrează pe o
porţiune de numai cca. 2,5 m s-ar putea explica fie ca o urmare
a demantelării lui într-o perioadă ulterioară prin prelevarea de
piatră în scopul construirii, de exemplu, a locuinţelor adiacente
acestui areal (ex. locuinţa din N 27) sau foarte bine prin cauze
naturale, şi avem în vedere în primul rând un cutremur de
pământ. Am înclina către această a doua ipoteză având în
vedere mai multe elemente. În momentul descoperirii lui in situ
zidul era înclinat destul de accentuat către NE cu asizele

coerentă.

Carourile P 27 • 28. Structurile de zidărie identificate se
la numai -0, 10 I -0, 15 m de la nivelul actual de călcare.
Cele două ziduri descoperite au fost construite din blochete de
piatră de dimensiuni mici şi mijlocii legate cu pământ. Asizele
celor două ziduri, sunt regulat dispuse şi îngrijit lucrate la
ambele paramente. Zidurile sunt late de 0,7 - 0,75 m şi starea
de conservare este foarte bună. Ele au funcţionat pe nivelul 12,
care se prezintă sub forma unei podele de pământ gălbui bine
bătătorit şi care se leagă de ele vizibil în urma unei refaceri.
Această constatare arată în mod evident că aceste două ziduri
au fost iniţial construite într-o perioadă anterioară, fiind constant
refolosite pe acest nivel. O monedă de la Mauricius (582 - 602),
descoperită la -0,3 m, în umplutura acestui nivel (N 12)
confirmă datarea nivelului 12 în aceasta perioadă.
Inventarul arheologic recoltat este destul de interesant.
Alături de veselă de bucătărie comună, ceramica de lux este
reprezentată de câteva fragmente de tip fish-plate, fragmente
de farfurii cu simbolul creştin al peştelui şi câteva fragmente de
opaiţe bine datate în aceasta perioadă.
Date preliminare - 2000. Efortul s-a concentrat asupra
extinderii spre N a arealului investigat din cadrul Insulei I, prin
deschiderea careurilor Q 27 - 30, R 27 - 31, S 27 - 31, T 27 31. Zidul din P 27, cunoscut încă din 1999 se prelungeşte în Q
27 şi o porţiune din el este uşor alunecat spre N, evident din
cauze naturale post construcţie. El apare în mod evident
refăcut. Faza I constă din blochete din piatră de dimensiuni
mijlocii (0,2 - 0,3 m sau O, 1 - O, 15 m lungime) legate cu pământ
în amestec cu cărămidă pisată. Această fază apare la -0,6 m
faţă de ultima asiză vizibilă în prezent şi la -0,8 m faţă de nivelul
actual de călcare. Asizele ei sunt regulat dispuse şi conţin
acelaşi tip de piatră. Faza li a zidului, când s-a petrecut
refacerea, a constat în aplicarea, peste blochete, a unor blocuri
de piatra paralelipipedice (în general de 0,25 x 0,3 m sau 0,35 x
0,3 m), în general nefăţuite, dar regularizate cu blochete

găsesc
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înguste. Şi în această fază a folosit.ca liant pământul, dar nu în
amestec cu cărămidă pisată, aşa cum s-a constat la faza

Un orificiu constatat în zidul din Q 28, care îl străpunge
complet, ar putea reprezenta, un eventual canal de scurgere,
spre stradă.
Cronologic, faza li pare să corespundă nivelului general
11 din cetate, cu alte cuvinte reparaţia faze I, anterioare s-a
putut produce după atacul cutrigur din 559, care a fost după
toate aparenţele distrugător şi pentru Halmyris.
Carourile R 28 • 29 au evidenţiat următoarea situaţie: în
R 29 a fost identificat zidul de N al edificiului A descris mai sus.
Un zid orientat pe direcţia generală NE cade perpendicular pe
acesta din urmă. Este foarte important de precizat faptul ca
zidul de N al edificiului A se adosează zidului cu orientare NE,
care pare anterior. De altfel, traseul rectangular descris de
structurile de zidărie identificate în Q 29, R 28 - 29 prezintă o
compoziţie identică în ce priveşte tehnica de construcţie: blocuri
mari (0,33 I 0,35 x 0,25 I 0,4 x O, 15 I 0,2 m). în general
nefătuite, legate cu pământ şi regularizate prin blochete subtiri
de 0:06 I 0,07 m. În acest perimetru rectangular, la o adâncime
de 0,35 m de ultima asiză existentă, a fost pus în evidenţă un
şir de blochete de piatră, plate, late de 0,5 m, aşezate în mod
regulat de-a lungul zidului, pe un pat de pământ cenusoş
negricios, foarte dur, în amestec cu pietriş şi bolovăniş. Este
fără îndoială vorba de o amenajare specială, un fel de banchetă
de piatră, dispusă de-a lungul zidului. În jumătatea de S a Q 29,
la -0,8 m de nivelul actual de călcare a fost identificat un pavaj
din bolovăniş şi cărămidă sfărâmată, bine bătătorit, extrem de
dur aşezat pe un pat de lut, de asemenea foarte bine tasat
anterior. Zidul nu prezintă - cel puţin până la adâncimea care a
fost atinsă în această po~iune urme de refacere. Zidăria este şi
în această po~iune legată cu pământ compact şi fără urme de
pietriş
sau cărămidă. Această încăpere rectangulară
suprapune, prin latura ei de v, în Q 30 un zid mai vechi, lat de
0,7 m, legat cu pământ, fără alte intrusiuni, alcătuit din blochete
de piatră paralelipipedice (0,3 x 0,08 m) cărămizi şi ţigle care au
servit la regularizarea asizelor. La 1,4 m N de acest zid se
găseşte un pilon construit în tehnica opus mixtum. Partea
superioară a pilonului (-0,45 m de la nivelul actual de călcare)
constă dintr-un singur bloc de piatră (0,6 x 0,5 x 0,2 m) aşezat
pe un pat de piatră, care la rândul lui stă pe un pat de

anterioară.

În mijlocul casetei a fost descoperit şi cercetat in situ
fundul unui chiup de mari dimensiuni conţinând diverse
materiale (ceramică, sticlă, pietre, oase de animale).
Cercetarea mai multor cazuri de astfel de amenajări în mijlocul
străzii ar deschide perspectiva cunoaşterii modalităţilor şi
reglementărilor de ecologizare a străzilor în antichitatea târzie.
Din punct de vedere al stratigrafiei generale faza I a
zidului din Q 27 pare să aparţină cel puţin nivelului 11 (databil
între 559 - cca. 586/7), care apare aici marcat la 0,8 m, pe
întreaga suprafaţă de bucăţi de chirpici, cărămidă şi ţigle.
Nivelul 12, aflat la -0,4 m se prezintă că un strat gros (0,4 m) de
lut. Chirpiciul detectat pe N 11 apa~ine fără îndoială de acest
zid apare căzut pe N 12, care reface acest spaţiu prin lutuiala
groasă, bine bătătorită. Este de remarcat că atât N 11, cât şi N
12 în Q 27 reprezintă faze succesive ale străzii constatate încă
din 1999 pe directia V - E, de-a lungul E 2 şi mergând
perpendicular pe cardo maximus. În profil de altfel, N 12
prezintă pe suprafaţa sa o înşiruire liniară de pietre bine
bătătorite în lut, regulate dar nu compactă. În această suprafaţă
pare să nu fi existat un N 13, sesizat în alte zone aşa încât aici
se poate preciza doar vegetalul antic (O, 15 m) şi vegetalul post
antic (0,2 m).
Zidul din P 28 continua pe direcţia VNV - ESE şi în Q 28,
(po~iune identificată în 1999). la -0, 1 m faţă de actualul nivel de
călcare. El prezintă aceleaşi caracteristici sesizate în R 27, fiind
evident vorba de aceeaşi construcţie. În seria de casete
numerotate P 28, Q 28 - 31, R 27 - 31, S 27 - 31 au fost
decopertate şi cercetate structuri şi construcţii de zidărie,
unitare din punct de vedere arhitectonic, ale căror elemente
dezvăluie existenţa indubitabilă a unui complex religios pe care,
conform planului rezultat, nu ezităm să o numim basi/ica.
în carourile P 28, Q 28 - 29, R 28 - 29 şi S 28 s-a conturat
existenţa laturii de S a unei construcţii de dimensiuni mari, pe
care am notat-o provizoriu edificiul A, de formă dreptunghiulară
alungită, lată de 4,85 m orientată uşor VNV - ESE. Po~iunea de
zid din P 28 a fost decopertată şi cercetată în 1999 (vezi mai
sus, campania din 1999). Lungimea acestei clădiri nu a fost
deocamdată determinată, săpăturile din anul 2001 urmând să-i
stabilească limita sa de V şi odată cu aceasta dimensiunile ei
exacte. În S. 2 clădirea prezintă la -0, 15 m sub actualul vegetal
o intrare, lată de 2 m cu un prag, la -0,50 m, alcătuit din plăci de
dimensiuni mari şi mijlocii, relativ bine îmbinate. Un pavaj aflat
la -0,75 m păstrat pa~ial în S. 2, aşezat pe un pat de lut, bine
bătătorit, consta din bolovăniş şi bucăţi mici de cărămidă şi
!igle, de asemenea bine tasate. Este de remarcat ca acest
pavaj în aceeaşi compoziţie a fost identificat şi în R 29
aproximativ la aceeaşi adâncime, !inând cont de denivelările
actuale ale terenului.
Zidurile paralele din Q 28 şi 29, precum şi din R 28 şi 29,
groase de 0,6 m, apa~in evident aceleiaşi clădiri. Cercetarea
paramentului acestor ziduri a condus la identificarea până în
prezent a două faze constructive.
Faza I a structurilor de zidărie din carourile P 28, Q 28 29, R 28 - 29, este alcătuită din aceleaşi materiale şi consta din
blochete de piatră de dimensiuni mijlocii (0,3 x O,Q7 m; 0,4 x
0,05 m; 0,25 x 0,05 m). Liantul blochetelor este din pământ
galben în amestec cu cărămidă pisată.
Faza li consta din blochete, cărămizi şi blocuri nefasonate
de dimensiuni mici, regularizate din când în când cu asize de
blochete de piatră. Faza I se afla la -0,4 m faţă de ultima asiză
păstrată a fazei 11.

cărămidă.

Carourile R 30, S 30 · 31 au relevat existenţa unei
structuri absidale pe care, având în vedere întregul ansamblul
constructiv o putem asimila fără probleme altarului bisericii.
Deschiderea absidei pe direcţia N - S este de 5,48 m.
Adâncimea absidei este de 4,45 m. Grosimea zidului absidei
este de 1 m. Structura zidăriei identificate la altar constă din
blocuri de piatră de mărime mijlocie, legate cu pământ galben
foarte dur.
În seria de casete S 28 - 30 şi T 31 a fost identificată o
structură de zidărie în legătură directă cu restul construcţiei
descrise. în S 29 a fost identificat coltul de SE al acestei noi
structuri. În colţul de SV al S 30, la O,B m spre V de zid a fost
relevată partea superioară a unei structuri circulare din piatră
legată cu pământ, cu diametrul interior de 0,5 m. Împrejurul
acesteia se găsesc, în mod regulat aranjate şi ferm prinse întrun lut bine bătătorit, blochete de piatra plate de dimensiuni mari
şi mijlocii, precum şi cărămizi. Un canal de scurgere lat de cca.
O, 1 m străpunge zidul. El este executat din piatră şi ţigle. În
prezent nu cunoaştem adâncimea acestei amenajări circulare,
ea nefiind curăţată în întregime.
Zidul identificat în S 28 - 30 şi T 31 este lung 14, 50 m şi
servea ca protecţie directă altarului care se deschidea direct
spre cardo maximus. Observaţiile efectuate în R 29 duc la
concluzia că acest zid, ca de altfel şi marea clădire rectangulară
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primele elemente ale reţelei stradale atât în legătură cu cardo
maximus, cât şi cu bazilica. Aceasta se dovedeşte a fi fost
înconjurată de străzi de o lăţime apreciabilă şi de cardo
maximus şi prin aceasta apare ca un edificiu care trebuie să fi
fost important prin funcţionalitatea şi monumentalitatea sa în
cadrul comunitătii cetătii.
Obiectivei~ cerc~tării viitoare (2001 - 2004). În campania
din anul 2001 vor fi urmărite posibilităţile de decopertare a
întregii suprafeţe a bazilicii, la un nivel care să nu afecteze
straturile arheologice care pot oferi date stratigrafice şi
cronologice importante. Intenţionăm prin urmare să obţinem un
plan complet de suprafaţă al bazilicii şi al reţelei stradale care o
înconjoară, urmând ca în anii următori prin sondaje efectuate în
puncte cheie ale edificiului, (altar, naos, nave, etc.) să se obţină
o cronologie completă a întregului ansamblu.
Propuneri de conservare. protejare. punere în valoare.
Starea ruinelor descoperite in situ permit o primă acţiune de
conservare. Având în vedere stadiul iniţial de cercetare, în
scopul protecţiei imediate, metoda ar putea consta în protejarea
structurilor de zidărie, prin aşternerea unui strat superficial de
blocuri de piatră legate cu pământ (conform tehnicii iniţiale de
construcţie constatate) şi cu respectarea nivelului (înălţimii)
iniţial(e) la care au fost descoperite zidurile. S-ar obţine în acest
fel o protejare in situ care ar permite dezvoltarea în viitor a unor
proiecte de restaurare pe baza unui contur nuanţat şi bine
conservat al complexului.
O altă direcţie de acţiune în activitatea de conservare ar
putea viza repararea străzii cardo maximus, mărginită spre V
de basilica, iar spre E de un şir de magazine şi clădiri de interes
public. S-ar impune repararea în primul rând a structurii de
suprafaţă, precum şi a trotuarului care se întindea de-a lungul
liniei acestui şir de clădiri.
Planşa 44

alungită (edificiul A) cu care face corp comun la întretăierea R
28 - 29 şi S 28 - 29 sunt adosate ulterior clădirii centrale a
bazilicii. Prin acest zid au fost practicate două intrări de 0,6 m şi
respectiv 0,75 m, cu acces direct spre şi dinspre artera cardo
maximus. Spaţiul de circulaţie între acest zid şi altar poate fi
interpretat ca un spaţiu ambulatoriu, deci de circulaţie.
În S 31, între latura zidului exterior, care în T 31 coteşte în
unghi drept spre V şi colţul de NE al basilicii se găseşte o
intrare lată de 1 m, care oferea acces dinspre o altă arteră
importantă, care se prefigurează pe direcţia ESE - VNV şi care
a fost parţial investigată în anii trecuţi. Că această arteră a
început să joace de la un moment dat un rol important în
reţeaua stradală din arealul investigat rezultă atât din lăţimea ei
impresionantă, din faptul că deţinea o instalaţie de canalizare,
în prezent relativ bine conservată şi că întretăia cardo maximus,
într-un punct important din punct de vedere urban.
Reţeaua stradală în arealul careurilor P 27 - 28, Q 27 28, R 27, S 27 - 30 şi T 27 - 31 începe să se contureze destul
de clar. Din datele obţinute până în prezent constatăm că o
arteră orientată VNV, Strada 1, lată de 5,25 m, care merge de-a
lungul edificiului rectangular temporar numit A, întretăia cardo
maximus, orientată uşor NVN, cu lăţimea maximă de 3,25 m, în
dreptul caroului S 27. Pe de altă parte, în T 31, pe latura de N a
bazilicii, cum rezultă din săpăturile din 1985 - 1987, o altă
stradă, Strada 2, a cărei lăţime nu o putem deocamdată
determina precis, dar care pare să prezinte dimensiuni
apreciabile, a fost deschisă la un moment dat pe aceeaşi
direcţie NVN, fiind paralelă cu artera din sudul aceluiaşi edificiu.
Cu titlu preliminar putem spune că deschiderea acestei noi
artere de circulaţie s-a produs în momentul unor importante
reorganizări a spaţiului din preajma porţii de N unde, alături de
Thermae 1 a fost construit un complex de clădiri destinat locuirii
şi cu destinaţii economice care, prin orientarea lui, a obturat,
practic, desfăşurarea spre N a lui cardo maximus. Nu putem
preciza, deocamdată, care este raportul cronologic între
momentul construcţiei bazilicii şi deschiderea noii artere, spre N
de aceasta.
Rezultă prin urmare că basi/ica a fost înconjurată practic
de o reţea de trei străzi importante: Strada 1 spre S, Strada 2
spre N şi cardo maximus spre E.
Concluzii. Cele şase suprafeţe investigate în 1999 par să
facă parte dintr-un complex aflat în imediata vecinătate a
marelui edificiu public E 2, început de a fi cercetat în 1995.
Nivelul la care ne-am oprit în general este nivelul 12, orizont în
interiorul oraşului bine cunoscut pe întreaga lui suprafaţă şi bine
datat. Având în vedere faptul că acest nivel de locuire, coincide
ca datare aproximativ cu ultimele două decenii ale secolului VI,
am hotărât să atingem în toate suprafeţele cercetate din
această campanie, N 12 ca limită cronologică inferioară. În
timpul săpăturilor au fost puse în evidenţă o clădire de plan
rectangular cu o anexă rectangulară asimetric dispusă, cu o
funcţionalitate încă necunoscută, în ciuda unei atente colectări
şi notări a materialului. Este posibil ca acest complex să fi avut
de asemenea un caracter public luând în consideraţie atât
planimetria generală, cât şi poziţia lui în raport cu marele
edificiu public dinspre E. Este sugestiv faptul că şi în acest
sector, nivelul 12 nu apare cu un strat masiv de incendiu pe el,
aşa cum, de altfel s-a constatat şi în alte areale ale sitului, ci se
prezintă ca un nivel în general constructiv, încadrat aspectului
încă urban al întregii aşezări.
Rezultatele campaniei din 2000 au dus la identificarea
unei basilici de mari dimensiuni având în vedere lăţimea ei,
identificată în întregime, împreună cu anexele şi în comparaţie
cu suprafaţa fortificată. De asemenea au fost puse în evidenţă
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Punct: Zănoaga
Cod sit: 47863.01
Colectiv: Ion Motzoi • Chicideanu - responsabil (IAB), Dorin Sârbu (MJ
Buzău), Meda Tache (IAB), Bogdan Tănăsescu (MJ Giurgiu), Tiberiu
Vasilescu (UCDC Bucureşti), Constantin Ciuculescu

În conformitate cu înţelegerea dintre Institutul de
Arheologie "Vasile Pârvan" din Bucureşti şi Muzeul Judeţean
Buzău au fost reluate cercetările arheologice din complexul de
locuire de epoca bronzului din comuna Năeni, judeţul Buzău.
Complexul de locuire, aparţinând culturii Monteoru, este situat
în punctul Zănoaga, pe o culme stâncoasă ce domină dinspre N
zona comunei Năeni. În campaniile precedente, începute în
1982 şi continuate cu întreruperi până în 1998, săpăturile s-au
făcut în două sectoare: Cetatea 1 - un platou situat chiar pe
creasta stâncoasă - şi Cetatea 2 - un platou situat pe un
promontoriu ce se desprinde la N din creasta stâncoasă.
De-a lungul celor 14 campanii au fost cercetate o locuire
preistorică din epoca bronzului, resturile unei locuiri din sec. IV V p. Chr., în afara acestora mai fiind descoperite un mormânt
de inhumaţie triplu aparţinând culturii Monteoru şi un mormânt
de incineraţie din epoca Latene. În tot timpul cercetărilor
obiectivul principal l-a constituit locuirea din epoca bronzului,
care se întinde de-a lungul întregii evoluţii a culturii Monteoru,
ceea ce face din staţiunea de la Năeni-Zănoaga una dintre cele
mai importante staţiuni monteorene.
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Cetatea 1. Între 1982 şi 1986 a fost secţionată pe axa E V aşezarea de pe platoul Cetatea 1. În cursul acestor cercetări
au fost identificate mai multe complexe, dintre care amintim - ca
mai importante - resturile unui atelier metalurgic şi cele ale
unuia pentru prelucrarea osului şi cornului. Succesiunea
stratigrafică de pe Cetatea 1 atestă locuiri de la mijlocul culturii
Monteoru şi până în etapa sa finală. Sporadic şi în poziţie
secundară au fost descoperite materiale arheologice şi din
etape mai vechi.
Cercetarea din anul 2000 a început prin trasarea unei
suprafeţe (denumită S. li) cu dimensiunile de 3 x 8,3 m, dispusă
perpendicular pe vechea secţiune (S. I), în dreptul suprafeţei S.
I N. Obiectivele urmărite prin deschiderea acestei noi suprafeţe
sunt: 1. verificarea observaţiilor stratigrafice din campaniile
precedente; 2. cercetarea în plan a resturilor de locuire
monteorene. După trasare şi decapare s-a ajuns într-un strat de
pământ negru măzăros, a cărui grosime creşte de la S spre N,
în sensul pantei uşoare a platoului. Materialul arheologic
descoperit se compune din ceramică, oase de animale, obiecte
de piatră. Stratul negru măzăros este aşezat direct peste o
masă de bolovani de calcar care, la rândul lor, sunt aşezaţi - în
special în jumătatea de S a suprafeţei S. li - direct pe stânca
dealului. Printre bolovanii de calcar au fost descoperite două
râşniţe, lustruitoare din piatră, un fragment de Krummesser, un
topor de piatră fragmentar. În aceeaşi poziţie au fost găsite
bucăţi de chirpic de la locuinţe de suprafaţă şi fragmente de
lipitură de vatră. La o primă vedere oasele de animale aparţin în
cea mai mare parte bovinelor, cărora le urmează în mod
corespunzător ovicaprinele şi, mai puţin, porcinele.
Materialul ceramic adiacent, deşi fragmentar, pune în
evidenţă un repertoriu alcătuit din: vase de uz dintr-o pastă cu
cioburi pisate, cu ardere inegală; vase cu gura trompetiformă
dintr-o pastă intermediară; ceşti cu o toartă în bandă, precum şi
câteva fragmente (margini, pereţi cu !orţi) ce pot proveni de la
vase de tip askos, din pastă fină. Decoraţia - prin incizie, cu
motive ca triunghiuri haşurate, crestături, impresiuni
punctiforme - este specifică etapei finale a culturii Monteoru, cu
analogii la Gândeşti, Pietroasa Mică, precum şi în ultimul nivel
al staţiunii eponime a culturii Monteoru. Ceea ce distinge însă
ceramica din nivelul superior de pe Cetatea 1 de alte
descoperiri monteorene târzii este prezenţa ceramicii de uz cu
suprafaţa exterioară brăzdată de striuri, element care în prezent
se mai cunoaşte doar la Petrişoru, corn. Racoviţeni, sporadic la
Pietroasa Mică şi în locuirea Monteoru târzie de la Berca Cetate Qud. Buzău). Această specie ceramică, caracteristică
ultimului nivel de locuire de pe Cetatea 1, este însoţită şi de
unele apariţii cum sunt: brâurile simple dispuse pe marginea
sau pe gâtul vasului şi brâurile alveolare de pe vasele de
provizii, ce amintesc de ceramica culturii Noua.
De o importanţă aparte sunt două piese de bronz
descoperite anul acesta în nivelul superior de pe Cetatea 1.
Prima este o daltă-străpungător lungă de 7 cm, cu secţiune
rectangulară, piesă specifică bronzului târziu din Sudul
Moldovei şi de la Curbura Carpaţilor. Cea de-a doua piesă este
un ac cu tija în torsadă. Din păcate piesei îi lipseşte capul, dar
pe baza dimensiunii - cca. 1Ocm - şi a tijei în torsadă, acul de
pe Cetatea 1 poate fi apropiat de acele cu placă rombică la cap,
specifice bronzului târziu. Reamintim că în cursul săpăturilor
dintre anii 1983 şi 1985 în acelaşi nivel de pe Cetatea 1 au fost
descoperite cinci forme de turnare, fragmente de duze şi vase
creuzet, fragmente de zgură, care documentează o activitate
metalurgică în această aşezare. Împreună cu acestea, în
aceleaşi campanii au mai fost descoperite alte dălţi
străpungător, ace şi fragmente de ace, precum şi un pumnal cu

limbă la mâner. Toate acestea scot în evidenţă un caracter
aparte al locuirii de pe Cetatea 1 de la Năeni-Zănoaga.
Săpătura de anul acesta s-a oprit la cota de -0,4 m, urmând a fi
reluată în campaniile viitoare.
Cetatea 2. Cercetările începute în 1988 pe platoul
desprins către N din culmea stâncoasă au dus la descoperirea
celei mai vechi locuiri cunoscute până în prezent a culturii
Monteoru. Toate cele opt campanii precedente au avut drept
scop cercetarea, cât mai amplă a acestei locuiri. Succesiunea
stratigrafică de pe Cetatea 2 este următoarea: depunere
lutoasă castaniu-cenuşie, groasă de cca. 0,2 - 0,3 m, denumită
convenţional Zănoaga I; depunere cenuşie, groasă de cca. 0,4•0,6 m, denumită convenţional Zănoaga li; sol negru-cenuşiu,
afânat, denumit convenţional Zănoaga III. Atât în cadrul
depunerii Zănoaga I, cât şi în cadrul depunerii Zănoaga li au
putut fi distinse câte două straturi denumite Zănoaga la şi lb,
respectiv Zănoaga Ila şi llb. Nivelele Zănoaga la şi lb sunt
caracterizate printr-un repertoriu ceramic ce cuprinde ceşti cu o
toartă în bandă trasă din buză, castroane semisferice cu buza
lăţită, vase de provizii dintr-o pastă conţinând calcar pisat,
precum şi o serie de fragmente ceramice cu decor de tradiţie
Folteşti. Ceramica nivelelor Ila şi llb este întru-totul
corespunzătoare celei descoperite în nivelul lc4-1 de la Sărata
Monteoru. Caracteristica este dată de ceştile cu toartă trasă din
buză, supraînălţată, cu creastă. În stratul Zănoaga 111, aflat
imediat sub solul vegetal, s-au găsit materiale amestecate lc43, lc2, la şi Ila. Precizăm că locuirea preistorică a fost
descoperită numai pe panta de răsărit a promontoriului, pe
platoul propriu-zis al Cetăţii 2 locuirea preistorică fiind atestată
doar prin câteva gropi cu material monteorean târziu şi prin
mormântul triplu de inhumaţie descoperit în 1993.
Săpăturile arheologice de pe Cetatea 2 au constat din
deschiderea unor secţiuni care au traversat platoul pe axa N - S
(S. I) şi pe axa E - V (S. li şi S. III). În 1992 a fost trasată
secţiunea S. IV, constituită din suprafeţe de 4 x 4 m, însemnate
de la V spre E cu sigle de la A la J. După descoperirea în 1993
a mormântului Monteoru târziu din marginea de V a platoului,
au mai fost deschise în această zonă alte suprafeţe. În 1996 a
fost trasată suprafaţa S. IV K, care ulterior fiind lungită, a
căpătat dimensiunile de 4 x 1O m. Deoarece pe panta
răsăriteană a Cetăţii 2 stratul de cultură are o grosime ce
depăşeşte adesea 1,5 m, săpăturile au atins întotdeauna
adâncimi de peste -2 m. Suprafaţa S. IV K, trasată imediat la E
de S. IV J şi la S de S. 11, a fost destinată încă de la început
cercetării în plan a resturilor de locuire monteorene timpurii,
precum şi verificării observaţiilor stratigrafice din S. li şi S. III.
Încă din 1997 au fost descoperite resturile unei locuiri cu o
olărie corespunzând stilului ceramic Monteoru lc2. Precizăm că,
deşi cioburi Monteoru lc2 mai fuseseră descoperite în cursul
săpăturilor precedente, nu fusese descoperită până atunci şi o
depunere
arheologică
corespunzătoare.
Cercetarea
arheologică în S. IV K s-a făcut prin crearea unor trepte de
săpătură pentru cercetare în plan. Către finele campaniei 1998
se creaseră astfel trei trepte succesive, atingându-se cotele de
-2 m, -1 m şi -0,6 m, fără a se epuiza obiectivul. La sfârşitul
campaniei 1998 întreaga suprafaţă a fost astupată complet
pentru protecţie. Din cauza întreruperii de un an, profilele
suprafeţei S. IV K au fost afectate de îngheţ până la cota de
cca. -0,5 m. Anul acesta, după destuparea suprafeţei, au fost
taluzate încă o dată profilele de N şi de S, iar apoi a fost reluată
cercetarea prin săpătură numai la şpaclu a resturilor de locuire
monteorene. În caroul 1S, în chiar colţul de SV al S. IV K,
fuseseră descoperiţi la finele campaniei din 1998 câţiva
bolovani de calcar.
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arheologic) şi lipsa totală în acest an a materialului litic. Mai
notăm şi descoperirea câtorva unelte de os: dălţi, răzuitoare,
străpungătoare, ace.
Relaţia dintre "platformă" şi aglomerarea de bolovani din
colţul de SV al S. IV K rămâne a fi stabilită în cursul campaniilor
viitoare. Faţă de campaniile precedente elementele de noutate
din anul acesta sunt următoarele: resturile structurilor de piatră,
reprezentând probabil fundatii seci de la o locuintă de
suprafa!ă; grosimea depunerii Zănoaga li, care a distrus
("răzuit") locuirea anterioară.
Planşa 45

Reluându-se săpătura, anul acesta a fost dezvelită o
aglomerare de bolovani de calcar de dimensiuni medii, unii
dintre ei cu urme puternice de arsură, întinşi în neorânduială pe
o suprafaţă de cca. 2,5 m2. La N de aceştia, în carourile 1 şi 2,
se găsea o masă de pământ ars şi cenuşă, având în plan o
formă aproximativ ovală şi intrând sub profilul de N. Din punct
de vedere stratigrafic masa de pământ ars şi cenuşă,
apa~inând nivelului Zănoaga 11, suprapune nivelul în care se
găsesc bolovanii din colţul de SV al S. IV K. Aceeaşi lentilă de
pământ ars şi cenuşă suprapunea un vas întregibil, spart pe
loc, care tipologic se încadrează în Zănoaga Ila. Aglomerarea
de bolovani se găsea pa~ial într-un lut galben murdar (purtat),
cee.a ce poate indica apartenenţa lor la o structură (construcţie
?). ln aceeaşi poziţie stratigrafică cu bolovanii se găsesc lentile
de lut galben bătut, care, deşi disparate, documentează. o
podină distrusă din vechime. În afara resturilor de podină au
mai fost descoperite pietre risipite, cioburi şi oase de animale;
printre acestea s-au găsit câteva fragmente de lipitură de vatră,
precum şi bucăţi de chirpic. Masa de bolovani suprapune, după
cum s-a putut observa pe profilele de V şi de S, o depunere
intermitentă, care anul acesta în S. IV K a fost numai atinsă.
Corespunzător secvenţei stratigrafice amintite mai sus, masa
de bolovani apa~ine nivelului Zănoaga Ila(= Monteoru lc4-1).
Materialul ceramic adiacent poate fi împă~it din punct de
vedere tehnic în trei categorii: de uz, intermediară şi fină.
Important de menţionat este faptul că la vasele de uz pasta are
în compoziţie calcar pisat. Cum calcarul care se găseşte din
abundenţă la Zănoaga este cochilifer, vasele din categoria de
uz sunt întru-totul asemănătoare speciei cu scoică în pastă,
cunoscută şi în alte medii culturale ale bronzului timpuriu.
Categoria de uz este reprezentată prin vase de provizii cu
profilul în "S" mai mult sau mai puţin alungit, cu buza răsfrântă
şi îngroşată. Decorul constă din crestături sau alveole pe buză
şi proeminenţe sau segmente de brâuri alveolare aplicate pe
gât. Categoria intermediară - cu o pastă în care calcarul pisat
este mai rar - este prezentă în special prin amfore pântecoase
cu fund plat, adesea cu prag la umăr, gât scurt cilindric şi gura
uşor trompetiformă; la partea inferioară a pântecului amforele
au câte două to~i tubulare şi două sau trei proeminenţe dispuse
alternativ. Tot din pastă intermediară - dar mai putin frecvente
în această categorie - sunt şi unele castroane tro~conice sau
semisferice cu buza lăţită sau teşită. Categoria de ceramică fină
este caracterizată de pasta foarte bună, uniformă, amestecată
cu nisip fin cernut. Vasele din această grupă sunt arse de obicei
la negru, mai rar la roşu-cărămiziu, având suprafaţa acoperită
cu un slip foarte bine lustruit, ceea ce le conferă un luciu
metalic. Formele categoriei fine sunt: ceştile cu una sau două
to~i. trase din buză şi supraînălţate; castroanele cu gât cilindric
şi două sau patru to~i; castroanele cu profil semisferic sau
tronco.nic, cu buza lălită sau teşită.
•
ln jumătatea răsăriteană a suprafeţei S. IV K - mai precis
m caroul 3 - la cota de -1,5 m (măsurat pe profilul de N), a
apărut "platforma" de pietre de calcar şi lut, descoperită în 1989
în secţiunea S. li. Curăţată şi cercetată cu şpaclul, s-a observat
că această "platformă", care coboară în pantă spre răsărit, nu
reprezintă resturile unei amenajări umane, ci este o formaţiune
naturală pe care s-a călcat în epoca bronzului. Imediat sub
"platformă" se găseşte un lut galben, curat, cu concreţiuni
calcaroase, steril din punct de vedere arheologic. Către N,
peste "platformă", se află nişte bolovani de calcar mai mari,
printre care şi sub care se găsesc cioburi şi oase de animal.
Depunerea de peste "platformă" apa~ine nivelului Zănoaga 11,
după ceramica cu totul tipică. Subliniem cantitatea foarte mare
de oase de animale (cca. 40% din totalul materialului
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Punct: Insula La Ostrov, lacul Taşaul
Cod sit: 60516.02
Colectiv: Silvia Marinescu - Bîlcu - responsabil (IAB); Valentina Voinea
(MINAC), Stelian Dumitrescu (Liceul Năvodari); Valentin Radu,
Constantin Haită, Dragoş Moise (MNIR - CNCP)

Prezentarea sitului. Săpătura sistematică efectuată în
de pe insula "La Ostrov" - Lacul Taşaul,
Năvodari, între 7 şi 31 august 2000, a continuat sondajul
stratigrafic întreprins în 1999. În cadrul acestei cercetări
arheologice, desfăşurate în condiţii cu totul speciale, o
contribuţie însemnată au avut-o V. Radu (arheoihtiolog), C.
Haită (sedimentolog) şi D. Moise (arheozoolog) - cercetători în
cadrul Centrului Naţional de Cercetări Pluridisciplinare al
Muzeul Naţional de Istorie, studenţii de la Facultatea de Istorie,
Univ. "Ovidius" - Constanţa şi elevii de la Liceul Teoretic din
aşezarea eneolitică

Năvodari.

Anterior prezentării rez11.1tatelor obţinute considerăm
necesare câteva precizării privind evoluţia hidrogeografică a
Lacului Taşaul şi caracteristicile geomorfologice ale celor două
insule: Insula "Ada" şi Insula "La Ostrov". Lacurile Taşaul şi
Gargalâc (Corbu de Jos) s-au format prin anastomozarea gurii
de vărsare a râului Casimcea de către cordoane litorale. Acest
proces se înscrie în cadrul unui fenomen mult mai amplu care a
dus la modificarea configuraţiei litoralului vest-pontic existentă
în perioadă eneolitică. Etapa optimului climatic (5000 - 3000 a.
Chr.) a determinat ridicarea rapidă a nivelului eustatic al mării şi
inundarea multor aşezări preistorice din zona litoralului vestpontic (transgresiunea neolitică).
La începutul sec. XX, în Marele Dicţionar Geografic al
României, voi. li (1899) şi voi. III (1900) figurează o singură
insulă "Kuciuk Ada" = "Insula Mică" (astăzi "La Ostrov") cu o
suprafaţă de 12 ha. Din însemnările ulterioare ale lui C.
Brătescu (1922) aflăm că în partea de N a lacului exista o
peninsulă numită "Ceair Ada" (actuala insulă "Ada"), iar
adâncimea maximă a lacului abia ajungea la -1,50 m în
apropierea "Insulei fără Nume", cum a mai fost numită insula
"La Ostrov". Prin construirea canalului dintre lacurile Siutghiol şi
Taşaul (1929) nivelul lacului a crescut foarte mult, suprafaţa
insulei mici rămânând la numai 3 ha, iar peninsula de pe latura
de N a lacului devenind insula Mare "Ada". Insula "La Ostrov",
formată din şisturi verzi fragmentate şi alterate in situ, se
prezintă astăzi sub forma unei popine aplatizate de formă
elipsoidală (250 x 120 m), cu o înălţime de peste 4 m.
Cercetările arheologice întreprinse în aşezarea eneolitică de pe
Insula "La Ostrov" completează în mod fericit multe dintre
interpretările arheologilor români privind aspectul vest-pontic al
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În ultimul nivel de locuire eneolitică, care acoperă locuinţa
anterior, am avut surpriza să descoperim o mare
cantitate de material arheologic, concentrat mai ales în
sectoarele 3 şi 5, înregistrat complexul C. 1 şi a unui mormânt
de inhumaţie M. 1 = C. 3. Groapa mormântului M. 1 taie partea
superioară a ultimului nivel de locuire şi distrugerea locuinţei L.
I, ajungând până la nivelul podelei arse. Peste mormânt, în
partea superioară a ultimului nivel de locuire s-au descoperit,
elemente de pietriş şi bolovăniş. Luând în considerare datele
prezentate putem afirma cu certitudine că mormântul a
aparţinut ultimului nivel de locuire, fiind posterior locuinţei L. I
(inclusiv nivelului de abandon al acesteia) şi anterior părăsirii
aşezării. Scheletul, în poziţie chircit pe stânga, orientat pe
direcţia NE - SV, cu capul spre NE, are cutia craniană
deteriorată datorită acidităţii solului şi, probabil, datorită unei
inundaţii care a afectat partea superioară a gropii. În construcţia
mormântului distingem mai multe etape:
- săparea gropii şi depunerea primelor ofrande: un
metapod de cal şlefuit pe o parte cu urme de ocru şi un vârf de
silex;
- amenajarea patului de pietre din blocuri de şist, formând
un strat compact;
- depunerea cadavrului şi a ofrandelor - 3 vase sparte
(neîntregibile), un toporaş;
- acoperirea gropii cu un strat siltic de culoare brună

complexului cultural Gumelniţa - Karanovo VI. Subliniem că,
până în prezent, şantierul în discuţie reprezintă singurul sit
eneolitic cercetat sistematic în zona litoralului românesc.
Obiectivele cercetării sunt:
a. Stabilirea stratigrafiei aşezării prin efectuarea
sondajului S. ~. în zona centrală a insulei.
b. Degajarea în suprafaţă a complexului de vase C.1 din
ultimul nivel de locuire Gumelniţa A2, prin extinderea suprafeţei
S. a - deschiderea sectorului 5.
c. Cercetarea locuinţei L. I.
Rezultatele
cercetărilor.
Descrierea
complexelor
arheologice si interpretarea lor. Situaţia stratigrafică a aşezării a
fost surprinsă pe malul de NV, puternic erodat, în dreptul
profilului nr. 1 al suprafeţei S. a (80 m2), şi în centrul insulei
unde a fost realizat sondajul S. ~ (4 m2), la 22 m S de suprafaţa
S. a. Cele mai vechi fragmente ceramice, descoperite passim,
apa~in fazei Hamangia III. În stadiul actual al cercetărilor nu
putem spune cu certitudine dacă este vorba de simple raiduri
sau de un nivel propriu-zis de locuire Hamangia III. După
îndreptarea malului de NV au fost recoltate, de la baza profilului
nr. 1, fragmente ceramice, cele mai multe de culoare cărămizie
şi brună, alături de care apar, în număr redus, fragmente
ceramice acoperite cu slip negru, puternic lustruit; dintre forme
amintim străchini, castroane de dimensiuni mici cu profil elegant
în "S", cu umărul carenat, decorat cu incizii şi impresiuni
incrustate cu pastă albă, vase de provizii decorate cu barbotină,
butoni, brâu alveolar, dispus imediat sub buză. Câteva
fragmente ceramice, provenind de la vase de dimensiuni mari
(adevărate chiupuri) au un aspect cu totul deosebit: suprafaţa
interioară are culoarea cărămizie în timp ce suprafaţa
exterioară este acoperită cu un slip negru, lustruit intens. Toate
elementele menţionate ne permit să atribuim nivelele inferioare
fazei timpurii, Gumelniţa A1, urmând ca cercetările viitoare să
completeze aceste date sumare privind primele nivele ale
aşezării.

descrisă

negricioasă.

În sectorul 5 am continuat cercetarea complexului de
vase C. 1. La -0,3 m, printre şi pe sub pietre, s-au descoperit
numeroase vase sparte in situ (unele chiar întregi), piese de
silex şi piatră variate tipologic - vârfuri de săgeată, burine, lame,
gratoare, toporaşe, herminele, fusaiole, pandantive, greutăţi
pentru plasă de pescuit, nuclee de silex, microlite, aşchii; alături
de piese întregi şi cu urme de uzură, piese în curs de
prelucrare. Mult mai puţine, dar la fel de variate tipologic sunt
piesele de os, în mare parte deteriorate datorită acidităţii
solului: împungătoare, dăltiţe, mânere, fusaiole, astragale,
spatule. Cantitatea mare şi varietatea tipologică a materialului
într-un strat cu aspect "cimentat", dur, amestecat cu bucăţi
foarte mici de chirpic ars, lipsa unor amenajări arhitecturale
corespunzătoare concentrării de material din complexul C. 1 toate ne determină să ne gândim la o părăsire în grabă a
aşezării. Probabil creşterea nivelului lacului a făcut imposibilă
locuirea insulei, ultimul nivel prezentând textura unui strat
inundat.
Cronologic momentul corespunde etapei finale a fazei
Gumelniţa A2, după cum o dovedesc caracteristicile tipologice
ale materialului ceramic, dar mai ales cele trei figurine convexe
de os, tip "en violon" (una întreagă şi două fragmentare descoperite în 1999) şi două importuri Cucuteni tip "C".
Ultimul nivel de locuire este acoperit de elemente de
bolovăniş şi pietriş vizibile de altfel pe toată suprafaţa insulei,
mai ales în zona înaltă, unde stratul de humus, foarte subţire
acoperă blocuri masive de şist (S. ~). Dispunerea lor haotică,
fără o grupare regulată, exclude posibilitatea unei acţiuni
antropice.
Datele prezentate ne conduc la următoarele concluzii
preliminare:
• Aşezarea eneolitică de pe insula "La Ostrov a cunoscut
o lungă evoluţie, pe profilul de NV al secţiunii S. a
fiind identificate mai multe niveluri de locuire, sigur
din etapele Gumelniţa A1 şi A2. În privinţa fazei
Hamangia III rămâne ca viitoarele cercetări să ne
confirme sau nu existenţa unei locuiri de durată.

.„ ·

Locuirea insulei în faza Gumelnita A2 a fost

cercetată

în

suprafaţa S. a, fiind identificate, încă din campania 1999, mai
multe complexe închise.
Locuinţa L. I descoperită la adâncimea de -0,5 m,
orientată pe direcţia N - S, cu intrarea pe latura de S, are o
singură încăpere de 7 x 8 m. A avut o suprastructură solidă,
grosimea peretelui de S, singurul păstrat în elevaţie, fiind de
0,25 m, iar a nivelului de distrugere de 0,40 - 0,45 m. Groapa
de bârnă cu lemn necarbonizat, situată pe axul central lung,
dovedeşte existenţa unui acoperiş în două pante, susţinut de
stâlpi centrali. În interiorul locuinţei s-au delimitat două
amenajări: o vatră, adosată peretelui de E şi un postament între
vatră şi peretele de N. Pentru construirea lor s-au folosit blocuri
de şist verde. Suprafaţa alveolată de pe postament corespunde
probabil unui vas de provizii fixat în apropierea vetrei. Pe latura
de N a postamentului, lângă peretele exterior s-au descoperit,
în stratul de distrugere, 9 greutăţi de lut folosite pentru un
război de ţesut, adosat probabil peretelui de N al locuinţei. La
baza nivelului de distrugere şi pe podea s-au descoperite vase
întregi şi sparte in situ, raze de cerb, lame, gratoare, un toporaş
de silex - toate întregi şi cu urme de uzură, fusaiole de os, o
strecurătoare, împungătoare, mânere de os, greutăţi pentru
plasă de pescuit realizate din galele de calcar ovoidale, cu
două adâncituri laterale. O parte din vase sunt concentrate în
dreptul intrării, sugerând o încercare de recuperare a lor în
momentul izbucnirii incendiului. De altfel numărul vaselor de
dimensiuni mici este redus în comparaţie cu cele de provizii,
fiind luate îndeosebi cele uşoare.
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a nivelului cu elemente de bolovăniş ce
corespunde unei acumulări
naturale, într-o altă perioadă de ridicare a nivelului lacului
Taşaul. Acumulările naturale observate pot fi puse în relaţie cu
faza de transgresiune "Marea Neagră Nouă", denumită şi
"transgresiunea dobrogeană".
Pentru înţelegerea evoluţiei insulei "La Ostrov", trebuie
însă să luăm în consideraţie, pe lângă situaţia stratigrafică
prezentată, variaţiile pe verticală, de natură tectonică şi aportul
de apă al văii Casimcea. Astfel, mişcările de coborâre ale
blocului tectonic menţionat, ca şi un aport important de apă din
valea Casimcei, iar mai târziu prin construirea canalului dintre
lacurile Taşaul şi Siutghiol (1929) - toate au contribuit la
inundarea insulei "La Ostrov". [Constantin Haită]
Matricea

• Pentru materialul arheologic descoperit în complexele
închise din faza Gumelniţa A2 (complexul de vase C. 1,
mormântul M. 1 şi Locuinţa L. I) găsim analogii mergând până
la identitate în restul arealului gumelniţean. Singurele elemente
specifice aspectului vest-pontic sunt capacele "căciulă" şi cele
conice, procentul însemnat de ceramică arsă reducător şi
folosirea slipului de culoare neagră, puternic lustruit
("pseudofirnis" cf. H. Todorova).
• Tot ca un element specific aspectului vest-pontic
menţionăm folosirea pietrei ca material de
construcţie şi pentru amenajarea mormintelor,
situaţii similare fiind semnalate doar în aşezarea şi
necropola de la Durankulak. Tehnicile de
construcţie sunt însă comune - pereţi realizaţi în
sistem "paiantă".
• De asemenea orientarea şi poziţia scheletului respectă
canonul gumelniţean (Goljamo Delcevo). Semne de
întrebare ridică prezenţa lui în interiorul aşezării.
Menţionăm că în acelaşi strat inundat s-au
descoperit 9 oase umane fragmentare (determinare
D. Moise, 1999). Având în vedere suprafaţa mică a
secţiunii S. a, precum şi lipsa unui studiu
antropologic nu ne hazardăm să găsim explicaţia
acestei situaţii, cercetările viitoare urmând să ne
permită formularea unor concluzii pertinente.
• Cauzele părăsirii rămân necunoscute. Ceea ce putem
afirma cu certitudine este că încetarea locuirii s-a
produs brusc. Bogăţia şi varietatea materialului
arheologic din acest strat sugerează părăsirea în
grabă a aşezării, piese neuzate sau cu destinatie
cultică fiind lăsate pe loc. [Silvia Marinescu - Bîlcu,
Valentina Voinea, Ştefan Dumitrescu]

acoperă

Lacul

Taşaul

este situat în Dobrogea

Centrală,

eneolitică

Studiul materialului osteologic de mamifere provenit din
teii-ul eneolitic de pe insula "La Ostrov" (Năvodari, lacul
Tasaul. jud. Constanta) - Campaniile 1999-2000
Materialul faunistic recoltat în cursul campaniilor de
arheologice 1999 - 2000 din ultimele niveluri Gumelnita
A2 ale teii-ului de pe insula "La Ostrov" cuprinde resturi
aparţinând următoarelor grupe de animale: Mol/usca, Pisces,
Reptilia, Aves, Mammalia. Resturile osteologice de mamifere
sunt în număr de 861 dintre care au fost determinate 445.
Amintim de asemeni şi câteva resturi osteologice umane
descoperite izolat (7 fragmente de oase lungi, o ulnă, două
metapodii şi o falangă). Studiul resturilor osteologice de
mamifere a condus la identificarea a celor 5 specii domestice
caracteristice epocii: bou (Bos taurus), oaie (Ovis aries), capră
(Capra hircus), porc (Sus domesticus), câine (Canis familiaris),
precum şi a 9 specii sălbatice: cal (Equus cf. caballus), bour
(Bos primigenius), cerb (Cervus elaphus), căprior (Capreo/us
capreolus), mistreţ (Sus serata attila), lup (Canis lupus), vulpe
(Vulpes vulpes), pisică sălbatică (Fe/is silvestris), castor (Castor
fibet').
Mamiferele domestice deţin supremaţia, atât ca număr de
resturi (73,93%), cât şi ca număr minim de indivizi (64,44%). În
cadrul acestora pe primul loc se situează ovicaprinele, urmate
de bovine şi suine.
Rămâne de descoperit de unde provin aceste animale,
deoarece este foarte puţin probabil ca toate acestea să fi fost
crescute pe insulă, dată fiind suprafaţa ei restrânsă. Posibil ca
ele să provină dintr-o zonă de pe malul lacului Taşaul, unde să
fi fost crescute de o altă comunitate gumelniţeană instalată
acolo, cu care locuitorii insulei să fi avut relatii strânse.
Este de la sine înţeles că nici mamiferele sălbatice nu
provin de pe insulă, vânarea lor presupunând incursiuni în
zonele din preajma lacului, unde existau şi perimetre
împădurite, fapt dovedit de caracteristicile ecologice şi de
habitat ale speciilor identificate.
Se pare că animalele, după ce erau ucise, erau aduse
întregi pe insulă (probabil transportate cu bărcile), nesuferind
operaţii de tranşare prealabile, dovadă fiind prezenţa resturilor
osoase ale autopodului toracic şi pelvin (oasele extremităţilor),
atât pentru speciile domestice, cât şi pentru cele sălbatice.
Sperăm ca rezultatele viitoarelor campanii de săpături,
precum şi a unor cercetări perieghetice sistematice să aducă
date importante pentru înţelegerea modului de viaţă a
comunităţii gumelniţene de pe insula "La Ostrov", precum şi-a
relaţiilor ei cu alte presupuse comunităţi din zonă. [Dragoş
Moise]
săpături

Consideratii asupra evolutiei insulei "La Ostrov" de pe
lacul Tasau), în perioada locuirii neo-eneolitice
şisturilor verzi, pe ţărmul Mării Negre. Geneza insulei
explicată ca reprezentând un martor erozional al

siltică

aşezarea

în aria
poate fi
coamei

anticlinale care străbate lacul Taşaul şi trece prin vecinătatea
nordică a insulei. Din punct de vedere tectonic, zona în discuţie
se încadrează într-o regiune de instabilitate tectonică (mişcări
de coborâre) şi în dreptul limitei sudice a fazelor de
transgresiune marină manifestate în Holocen.
Prezenţa
solului cafeniu dezvoltat pe şisturile
dezagregate in situ indică primul moment de stabilitate din
cadrul evoluţiei insulei. Faptul că în acest sol şi printre
fragmentele de şist au fost observate fragmente ceramice
sugerează că primul moment de locuire se instalează direct pe
acest sol.
Nivelurile siltice care suprapun solul pot fi interpretate ca
rezultat al unei acumulări naturale în zona mai coborâtă într-o
perioadă sincronă locuirii eneolitice. Probabil primul mom'ent de
locuire s-a situat într-o zonă mai ridicată, către centrul insulei.
Ulterior, în timpul locuirii Gumelniţa A2, nivelul apei a scăzut,
locuirea extinzându-se spre margini. În ceea ce priveşte
acumularea elementelor de bolovăniş din partea superioară a
profilului, acestea provin în mare parte din acumularea pe pantă
a fragmentelor de şisturi, care în partea centrală a insulei
(sondaj S. ~) apar în apropierea solului actual. Unele fragmente
de şisturi sunt rezultate în urma distrugeri unor structuri
antropice care le includeau.
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întâlnite aceste condiţii fiind tot lacul
imediata vecinătate.

Studiu materialului arheoihtiologic din nivelele Gumelnita de la
Tasaul - teii (insula "La Ostrov". Năvodari. jud. Constanta).
Campaniile arheologice 1999 - 2000

Taşaul şi

lacul Corbu din

Situaţia geografică

imaginată arăta astfel: suprafaţa
a lacului Taşaul era cu apă dulce, iar cea a lacului
Corbu era o lagună cu apă salmastră, perisipul pentru acest
lac, ce desparte apele lagunare de apele marine, fiind
intermitent cu numeroase portiţe. Desigur că această imagine a
mediului înconjurător sitului, văzută doar prin prisma speciilor
de peşti pescuite ar părea forţată. Tocmai de aceea admitem şi
alte variante ale conformaţiei litorale care să ţină seama şi de
rezultatele acestui studiu. [Valentin Radu]
actuală

În materialele recoltate la primele periegheze s-au
identificat şi numeroase oase de peşte, iar în prima campanie
de săpături din 1999 s-a hotărât realizarea unui prim studiu
arheoihtiologic. Nu numai poziţia actuală, o insulă în mijlocul
unui lac de apă dulce şi la o distanţă de circa 3 km de litoralul
Mării Negre ne incită să studiem aceste vestigii materiale, dar şi
întrebările legate de importanţa pescuitului şi a consumului de
peşte. Încă de la început ne-am propus să colectăm toate
oasele de peşte şi să le studiem împreună. Am ţinut cont doar
ca acestea să aparţină de nivelul eneolitic. Pentru că în sectorul
4 s-a observat o abundenţă de oase de peşte s-au prelevat 70 I
de sediment.
În campania 2000, de data aceasta în sectorul 5, s-a
prelevat la fel un eşantion de 30 I. Ulterior acestea au fost sitate
la umed prin site de 4 mm şi 1 mm.
Materialul se prezintă într-o stare bună de conservare.
Este destul de friabil, dar nu foarte fărâmiţat. Permite o bună
identificare până a nivel de specie şi de asemenea permite
luarea măsurătorilor atât de necesare pentru reconstituirea
dimensiunilor. Ca distributie deocamdată nu putem spune mare
lucru deoarece primele structuri arheologice de abia au fost
puse în evidenţă. Din această cauză nici modalităţile noastre de
prelevare nu au fost punctuale decât în măsura în care ele
puteau oferi o mai bogată informaţie.
Până în prezent s-au determinat 8 genuri sau specii.
Tinând cont de mediul lor de viată diferit am împărtit !axonii în
~arini, sturioni şi dorada (Spar~s aurata) şi duldcoli: crapul
(Cyprinus carpio), babuşca (Rutilus rutilus), ştiuca (Esox lucius),
somnul (Silurus glanis), bibanul (Perca fluviatilis) şi şalăul
(Stizostedium lucioperca). Se observă dominanţa netă a
speciilor dulcicole ce ating 96%. Sturionii şi dorada ocupă doar
4%. Privind aceste date deşi preliminare putem afirma încă de
pe acum că pescuitul se efectua cu prepond~enţă în apă dulce
şi mai rar în mare sau lagună.
Alte specii cum ar fi gobiidele (guvizi) frecvent întâlnite la
tărmurile înalte cu fund stâncos, caracteristice lacului Taşaul,
~u au fost deocamdată identificate nici măcar la sita de 1 mm.
Comparând procentul ocupat de peştii dulcicoli (88%) din totalul
de 154,673 kg obţinut în urma reconstituiri dimensiunilor ni se
confirmă şi cantitativ că peştii de apă dulce sunt mult superiori
celor marini.
Deşi primele cercetări arheoihtiologice suferă din lipsă de
material necesar unor studii complexe, avem totuşi importante
informaţii despre pescuitul şi consumul peştilor în aşezarea de
pe insula "La Ostrov". Astfel, urmărind lista de specii
determinate se observă apartenenţa indivizilor la două grupe
distincte, marine şi dulcicole. Atât numărul de resturi, cât şi
dimensiunile reconstituite sunt superioare !axonilor de apă
dulce, conducându-ne la concluzia că pescuitul de bază se
realiza în apă dulce, cel în mare sau lagună fiind de mai mică

Obiectivele cercetărilor viitoare
• Extinderea secţiunii S. a pentru cercetarea pe o
suprafaţă cât mai mare a ultimului nivel de locuire
Gumelniţa

Ai.

• Efectuarea unui sondaj stratigrafic S. y pe malul de S
al insulei pentru delimitarea suprafeţei locuite şi
precizarea stratigrafiei.
• Reconstituirea configuraţiei terenului existentă în
perioadă eneolitică prin studii pluridisciplinare.
• Efectuarea unui sondaj stratigrafic în peninsula "La
Vie" din apropierea insulei "La Ostrov" unde au fost
semnalate urme de locuire eneolitică în urma unor
cercetări de suprafaţă.
• Determinarea caracteristicilor paleoeconomiei prin
studii arhoezoologice şi arheoihtiologice.
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Aşezarea eneolitică

L'île "La Ostrov sur le Lac Taşaul, constituee de schistes
verts, a la forme d'un teii aplati ellipsi'odal (250 x 120 m), ayant
une hauteur de 4 m. Au debut du XX e.s„ sa surface etait 4 fois
plus vaste, Ies transformations ulterieures etant determinees
par la construction du canal Siutghiol - Taşaul.
Les fouilles archeologiques effectuees en 1999 - 2000 sur
une surface de 84 m1 {la section S. a et le sondage S. /3) ont
permis la decouverte de quelques complexes fermes, tres bien
conserves. Dans la section Sa, sous le niveau superieur, riche
en elements de gravier et de pierres, on a pu delimiter le
complexe de vases C. 1. Le dernier niveau d'habitat presente la
texture d'une couche inondee. Le tombeau M. 1, oriente sur la
direction NNE - SSO est anterieur ce niveau et posterieur I'
habitation L. I. Pour amenager la fosse, on y a utilise des blocs
de schiste vert. L'inventaire funeraire se resume quelques
fragments ceramiques, une pointe de silex, une hache de

importanţă.

Dimensiunile mari de captură ale speciilor dulcicole ne
o prezenţă foarte veche a lacului. Astfel de talii ar fi fost
imposibil de dezvoltat în râul Casimcea. Un alt argument ar fi
tocmai această grupare a !axonilor de apă dulce ce nu se pot
dezvolta şi trăi într-un ecosistem lacustru instabil, supus anual
la fluctuatii mari de salinitate. Pe de altă parte speciile marine
sunt rar~. sugerând un pescuit intermitent şi de mai mică
importanţă. Aceste consideraţii ne conduc la ideea că pescuitul
se realiza pe lac şi în lagună, singurul loc unde puteau fi
indică

a

a

a
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133. Niculiţel, corn.

schiste et une phalange de cheval avec de traces d' usinage et
d'ocre rouge.
L' habitation L. I a une seule piece (8 x 7 m), orientee sur
la direction N - S ayant I' entree sur le câte sud. A I' interieur de
I' habitation, on a de/imite deux complexes: un âtre adosse au
mor Est et une estrade situee entre I' âtre et le mur Nord. Pour
la construction des deux complexes, on a utilise des blocs de
schiste vert.
La typologie des pieces, Ies importations ceramiques
Cucuteni "C" et Ies idoles du type "en violon" permettent la
datation des complexes examines dans la derniere etape de la
phase Gumelniţa Az, d' aspect Ouest - Pontique.
Le site eneollthique de /' ile "La Ostrov" a connu une
longue evolution, sur le profil NO (la rive erodee) de la section
S. a, y etant identifies p/usieurs niveaux d'habitat, appartenant
surement aux etapes Gumelniţa A1 et Az. En ce qui concerne la
phase Hamangia III, nous siggnalons seulement la decouverte
de quelques traments ceramiques des periegeses, Ies
recherches futures ayant confirmer ou infirmer I' existence
d' un habitat de longue duree.

a

Niculiţel,

jud. Tulcea

Punct: Cornet
Cod sit: 161044.08
Colectiv: Gavrilă Simion (ICEM Tulcea)
Situl arheologic de la Niculiţel, punctul "la Cornet", este
cunoscut în literatura de specialitate încă din 1995 (Florin
Topoleanu şi Gabriel Jugănaru, Peuce, XI, p. 203 - 229).
Asupra lui s-a făcut o primă intervenţie în 1988 cu scopul unei
săpături de salvare pe traseul conductei de gaz metan ce avea
să traverseze Dobrogea la acea dată.
lnterventia noastră din anul 2000 a avut aceeaşi cauză şi
ea s-a efectuat în lunile iulie şi august. Din punct de vedere
contractual, săpăturile au trebuit să se realizeze în limitele
impuse de acceptul proprietarilor de terenuri, adică, 12 m în
stânga şi tot atât în dreapta şanţului în care s-a introdus
conducta. Aceasta fiind suprafa!a în care se arunca pământul şi
accesul utilajelor.
În ceea ce priveşte amplasarea geografică a punctului
enunţat, acesta se află între paralela de 45°10' şi cea de
45"15', iar latitudinea între 28°28'30" şi 28°30'. Orientarea lui în
plan teritorial - 3 km pe direcţia nordică faţă de centrul comunei
Niculiţel, pe malul lacului denumit de localnici "Gorgonei" (unul
din lacurile care alcătuiesc complexul depresiunii lacustre
Saon). Analizat din punct de vedere topografic, situl arheologic
în discuţie se află pe un platou care înaintează până în
apropierea imediată a apei. Versan!i lui sunt foarte abrup!i iar în
unele zone aceştia au pere!ii verticali datorită erodării lor ca
urmare a acţiunii apelor din perioadele de viitură.
Delimitarea suprafeţelor sitului nu poate fi apreciată.
Extinderea lui în interiorul platoului ajunge până la max. 200 m,
iar cea din lungul malului n-a putut încă fi delimitată. Nu este
exclus ca această suprafaţă să fi fost locuită în permanenţă, ca
urmare a condiţiilor de viaţă pe care le oferea zona.
Din informaţiile pe care ni le-au oferit descoperirile
arheologice realizate până în prezent, situl de pe malurile
lacului cunoscute în topografia locală "la Cornet" se încadrează
în limitele cuprinse între bronzul târziu şi perioada romanobizantină, iar după unele descoperiri întâmplătoare, chiar mai
timpurie, adică din perioada mijlocie a bronzului.
Alte suprafeţe din zona lacului, marcate ca forme ale unor
promontorii, se evidenţiază ca aşezări fortificate, unele chiar
având caracteristicile celor de tip "pinten barat". Cercetările
noastre din anul 2000 au fost realizate pe o suprafaţă de 1OOO
m2 , unde, au fost descoperite o serie de complexe închise, fără
a ne bucura de existenţa unei stratigrafii a lor. O stratigrafie
cronologică s-a putut realiza însă ca urmare a inventarului
arheologic descoperit în complexele cercetate: locuinţe, gropi
menajere şi chiar în morminte. Stratigrafia profilelor din secţiuni
nu a jucat decât un rol orientativ în amplasarea nivelului de
cultură a formei şi dimensiunilor, precum şi a celorlalte
complexe. În acest sens, în toate situaţiile în care avem de a
face cu un teren agricol, se evidenţiază un strat vegetal care
ajunge până la adâncimea de -0,25 I -0,3 m. După aceea
urmează un strat de pământ negru-cenuşiu, pe care am putea
să-l denumim "în degrade", ca urmare a culorii lui ce ni se
prezintă, de la negru până la cenuşiu-gălbui. Acest strat
măsoară între 0,6 - 0,7 m. Sub el, pământul devine galbensteril. Întreaga situa!ie arheologică se profilează în cel de al
doilea strat fie ca formă de gropi sau ca profil al unor interioare
de locuinţe, etc., complexe arheologice care în unele cazuri se
continuă şi în stratul de pământ galben.

a

L'etude du materiei osteologique de mammiferes provenant du
teii eneolithique
de /'ile 'La Ostrov' (Năvodari. lac Tasau/. dep. de Constanta}
Campagnes 1999 - 2000
(resuma}
Le materiei osteologique de mammiferes decouvert
dans Ies demiers niveaux Gume/nita A2 totalise 861
restes, dont 445 ont ete determines.' On a identifie Ies
cinques especes domestiques caracteristiques
/'epoque: le boeuf, la mouton, la chevre, le porc, le chien
et neuf especes de gibier: le cheval sauvage, f'aurochs, le
cert, le chevreuil, le sanglier, le /oup, le renard, le chat
sauvage et le castor.

a

On a fait une courte description du materiei faunique, Ies
donnees osteometriques, par taxons.
Se constate que Ies mammiferes domestiques sont
preponderants tant par rapport le nombre des restes que le
nombre minimal d'individus. Parmi Ies domestiques, Ies plus
frequentes sont Ies caprines, suivies par Ies bovins et Ies
suides.
li reste de decouvrir par la recherche archeologique
ulterieure, d"ou toutes Ies betes proviennent, parce que ii est
difficile a admettre qu'elles ont ete elevees sur la petite ile.
[Dragoş Moise]

a

L 'etude du materiei archeoichthvologigue des niveaux
Gume/nita de l'etablissement Tasaul-tell
{l'i/e "La Ostrov". Năvodari. dep. de Constanta).
Campagnes 1999 - 2000

(resuma}
Les premieres etudes d'archeoichthyologie faites dans le
sit Taşau/-tel/ (Gumelniţa A2, Cha/co/ithique) ont mis en
evidence six taxons d'eau douce (Esox lucius, Cyprinus carpio,
Rutilus rutilus, Silurus glanis, Perca f/uviatilis et Stizostedion
lucioperca), et deux de mer (Esturgeons et Sparus aurata).
Les taxons d'eau douce sont superieurs en ce qui
concerne Ies nombres de restes et aussi Ies dimensions de
capture. En consequence, la peche etait plus importante en lac
que dans la mer.
A cette occasion on a obtenu aussi des informations tres
necessaires en ce qui concerne le mil/ieu environnant, et
l'evolution du littoral. [Valentin Radu}
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Descoperiri. În suprafaţa săpată au fost descoperite
podele sau părţi dintr-o serie de locuinţe şi gropi din perioada
bronzului târziu, ce pot fi atribuite culturii Sabatinovka - Noua Coslogeni. În interiorul lor au fost descoperite mai multe
fragmente de topoare din piatră, binecunoscute în arealul
aceste culturii. Materialul reprezentativ al acestor locuinţe sau
gropi îl constituie ceramica, atât cea fină, cât şi cea grosieră.
Distincţia acestei ceramici ne este dată de ornamentica sa, care
se caracterizează prin acele benzi circulare simple cu aspect
triunghiular, amplasate de obicei pe umerii vaselor. Unele vase
în formă de oale sunt dotate şi cu apucători destul de grosiere,
amplasate în poziţie verticală pe curbura gâtului sau pe linia de
bombare maximă.
Tot din grupa vaselor în formă de oale de dimensiuni mari
şi mijlocii, care sunt confecţionate dintr-o pastă grosieră în
amestec cu cioburi pisate şi pietricele. De obicei acestea sunt
decorate cu benzi grosiere aplicate circular sub forma unor
cingători cu capetele libere şi care au un aspect alveolat sau
striat.
Din grupa ceramicii fine sunt vase cu forme variate cu
aspect de căni, ulcioare, farfurioare, etc. Ele sunt cu benzi sau
figuri geometrice realizate prin incizii în pasta crudă.
Ponderea în descoperirile arheologice de la Niculiţel "Cornet" o deţin materialele hallstattiene de tip Babadag.
Acestea se fac prezente în interiorul unor locuinţe, în gropi şi
chiar în mod izolat în nivelul de cultură. Ele se fac prezente în
formă de oale, străchini sau de căni. În general, toate vasele
ceramice atribuite aceste culturi sunt de bună calitate, lucrate
din pastă fină şi lustruite până la obţinerea unui luciu metalic.
Marea majoritate au culoarea neagră, dar se găsesc, mai ales
în faza timpurie şi fragmente diverse de culoare maronie.
Ornamentica folosită este cea cunoscută pentru cultura
Babadag, însă se pare că varietatea decorului în aşezarea de
la Niculiţel - "Cornet" este mai bogată decât cea publicată
pentru ceramica provenită din staţiunea eponimă. Această
varietate a ornamenticii de pe vasele ce aparţin culturii
Babadag o găsim în special în cea de a doua fază a evoluţiei
sale. Acel decor realizat prin imprimare îl găsim aplicat într-o
surprinzătoare serie de combinaţii.
Trebuie să amintim că tot din această fază - li, se înscrie
şi o descoperire deosebit de importantă, şi anume prezenţa
unui mormânt de inhumaţie, cu practica ritual funerară a
înmormântării sub locuinţă, în poziţie chircită.
În partea superioară a nivelului de cultură din aşezarea de
la Niculiţel - "Cornet" au fost descoperite şi o serie de complexe
înscrise din perioada romană: locuinţe şi gropi. Toate
descoperirile din această perioadă constituie subiectul de studiu
al colaboratorului Florin Topoleanu.

134. Nufăru, corn.

Nufăru,

Tulcea şi provenind din surse private, s-au desfăşurat lucrări de
amenajare în punctele Dispensar şi Trecere bac (= proprietatea
Enache Şinghi) şi săpături cu caracter de salvare pe
proprietatea Adrian Petre. Obiectivele cercetate au constat din
elementele de fortificaţie din epoca bizantină (zidul de incintă
estic cu turn - curtea dispensarului uman; complexul
debarcaderului - punctul ''Trecere bac I proprietatea Enache
Şinghi"), vieţuirea din secolele X - XIII în cadrul cetăţii bizantine
(complexe de locuire şi gropi menajere - proprietatea Adrian
Petre); necropola din punctul "Piatră" cu extinderea ei pe
proprietatea Şinghi.
În curtea dispensarului uman, în cadrul unei suprafeţei (8
x 8 m, adâncimea de circa - 4 m) cercetate anterior, acoperite
cu o construcţie de protecţie, s-a efectuat dezvelirea integrală a
tronsonului din zidul de incintă estic cu turn, prin eliminarea
pământului depus în scopul conservării, în vederea realizării
unei completări a traseului zidului spre S şi a amenajării
ulterioare a spaţiului respectiv din punct de vedere muzeistic.
În punctul "Trecere bac" (= proprietatea Enache Şinghi),
în care a fost descoperit în 1999 un complex fortificat
considerat debarcaderul cetăţii, s-au efectuat operaţiuni de
îndepărtare a pământului depus în mod abuziv de către
proprietarul terenului pe monument şi în zonă şi de regularizare
a suprafeţei excavate anterior, completându-se totodată
informaţiile referitoare la necropola din secolele XI - XII din
zonă (în punctul "Piatră" şi pe proprietatea Şinghi) prin
descoperirea unui mormânt de inhumaţie, aparţinând probabil
unei fetiţe, în decubit dorsal, orientat V - E, cu craniul distrus,
braţul drept pe bazin şi cel stâng pe lângă corp şi cu inventar
compus din brăţări de sticlă.
Pe proprietatea Adrian Petre, situată pe strada de la E de
localul Prislav, pe DS 67, în interiorul perimetrului fortificat al
aşezării, nu departe atât de zidul de incintă vestic (cercetat pe
proprietatea Ştefan Ene în 1990 - 1991 ), cât şi de zidul de
incintă nordic (descoperit pe aceeaşi stradă în 1995), s-a
realizat o săpătură de salvare în vederea eliberării terenului de
sarcină istorică în spaţiul construibil al unei viitoare locuinţe
(reprezentând o suprafaţă de 150 m2). Cercetarea s-a realizat
prin intermediul unei secţiuni, orientate E - V, cu dimensiunile
de 15 x 3 m, trasată la limita sudică a perimetrului construibil,
reprezentând a treia parte din suprafaţa afectată de viitoarea
construcţie, cu precizarea că ne-am adâncit în secţiune
aproape -3 m, fără a fi epuizat nivelul arheologic. Datorită
densităţii complexelor de locuire şi a abundenţei materialelor
arheologice se impune continuarea săpăturii în campania 2001.
După o depunere modernă marcată de câteva gropi
menajere, a fost cercetată vieţuirea aparţinând epocii
medievale, constând din două nivele - cel databil în secolele XII
- XIII (pământ cenuşiu prăfos), căruia îi aparţin o serie de gropi
menajere cu material ceramic uzual şi smălţuit, şi cel databil în
secolului XI (pământ cenuşiu gălbui), căruia îi aparţin câteva
locuinţe adâncite, cercetate parţial, probabil de formă
rectangulară, cu dimensiuni surprinse în secţiune de 4,6 x 1 m,
3,6 x 3,3 m, 5,2 x 3,4 m, 3,8 x 2,8 m, reperabile prin podelele
consistente de pământ galben tasat, aliniamentele de gropi de
par conţinând material lemnos şi amenajările cu piatră, unele cu
vetre simple, cu un bogat inventar (ceramică uzuală şi smălţuită
monocromă, amfore sferoidale şi piriforme cu guler, ustensile şi
obiecte casnice din fier, bronz şi lut, podoabe). Se remarcă o
dispunere ordonată, liniară, a locuinţelor, la distanţă de 0,6 m,
după traseul gropilor de par, precum şi prezenţa mai multor
gropi conţinând seminţe carbonizate. Din materialul monetar
relativ numeros apărut, reprezentat în special de piese din
bronz, aflate în curs de restaurare, amintim doar o monedă de

jud. Tulcea

Punct: Dispensar, Trecere bac
Cod sit:161062.09; 161062.10
Colectiv: Oana Damian (IAB), Corneliu Andonie (MMN), Mihai Vasile
Cercetările

Nufăru,

în cetatea

bizantină, situată

în intravilan-ul
în perioada septembrie octombrie 2000, s-au concentrat în zona nordică a
promontoriului stâncos ce coboară spre Dunăre, pe care se
desfăşoară aşezarea. Cu finanţare asigurată de Serviciul
Arheologie din Ministerul Culturii, prin intermediul IAB şi ICEM
localităţii

desfăşurate
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m adâncime şi se adânceşte până la -1, 15 m. Din inventarul ei
parte mai multe fragmente ceramice şi pietre.
- între m. 9 şi 1O, sub stratul vegetal a apărut un strat de
pământ galben, având o altă consistenţă decât cel prezent în
nivel, iar sub acesta se găseşte o amenajare realizată din pietre
şi lut.
S. 3 şi S. 4 prezintă aceeaşi situaţie stratigrafică cu a
precedentei.
Materialul arheologic descoperit în toate cele patru
sectiuni constă din ceramică specifică dacilor, provenind atât de
la vase lucrate cu mâna, cât şi de la olărie lucrată la roată. Mai
putem adăuga că în spatele vilei, în zona unde s-a intrat cu
buldozerul, la suprafaţa solului, am descoperit un fragment
ceramic preistoric, care se datează, foarte probabil în epoca
bronzului.
Cercetările arheologice efectuate pe acest şantier au pus
în lumină vestigii ale civilizaţiei dacice, în speţă o amenajare din
lut, probabil bine bătut peste pietre. Dimensiunile ei nu am
reuşit să le surprindem în totalitate, pe de o parte datorită
amplorii reduse ale cercetărilor, pe de alta datorită degradării
terenului în momentul realizării căii ferate. Credem că este
foarte probabil că săparea fundaţiilor casei de vacan!ă au dus
la dispariţia altor complexe care în antichitate se aflau pe
această terasă antropogenă. în aceste condiţii credem că s-ar
impune reluarea săpăturilor arheologice, în campania anului
următor, pentru a elucida aspectele rămase din păcate
nerezolvate în campania din această toamnă.

aur emisă în vremea împăraţilor Constantin VII - Roman li (945
· - 959), descoperită pe podeaua unei locuinţe cercetate în colţul
nord-estic al secţiunii. O prezentare detaliată, pe complexe,
urmează a fi făcută după încheierea săpăturii în acest punct din
perimetrul aşezării fortificate de la Nufăru.

135. Ocolişul Mic, corn.
Hunedoara

Orăştioara

făceau

de Sus, jud.

Punct: Apa Grădiştii - Vila Napoleon Săvescu
Cod sit: 90422.01
Colectiv: Adriana Pescaru, Cristina Bod6, Iosif Vasile Ferencz (MCDR
Deva)
Săpăturile arheologice efectuate la acest obiectiv au fost
determinate de necesitatea descărcării de sarcină istorică a
unui teren situat pe partea stângă a Apei Grădiştii, la cca. 3,5
km în amonte fată de cabana turistică de la Costeşti şi la câteva
sute de metri î~ aval fată de confluenta Văii Rele cu Apa
Oraşului. Cercetările s-au desfăşurat în p~rioada 1Ooctombrie 4 noiembrie 2000
Primele observaţii la suprafaţa terenului au relevat
existenta unui drum care străbate întregul teren aflat în
proprietatea lui N. Săvescu, pe sub liziera pădurii. Din relatările
localnicilor reiese faptul că drumul în cauză mai poate fi văzut
cu intermitenţe începând de la Costeşti şi că nu mai este folosit
de foarte multă vreme în vederea traficului în avalul sau în
amontele văii. Astăzi el este folosit pe tronsoane scurte pentru
nevoi gospodăreşti.
S. 1. În vederea verificării acestei amenajări am hotărât
sondarea drumului. Sectiunea trasată, numerotată de noi cu S.
1, are dimensiunile de 8° x 2 m şi este orientată pe direcţia SW
- NEE, la cca. 13, 1 m de colţul de VNV al casei aflate în
construcţie. Stratigrafia se prezintă în felul următor: sub nivelul
vegetal care are o grosime medie de O, 1 m, se află nivelul de
amenajare al drumului. Acesta este realizat dintr-un pământ de
culoare galben-roşcat, care con!ine numeroase pietre, având o
grosime de cca. 0,25 - 0,3 m. în partea superioară a stratului,
observaţiile noastre în timpul săpăturii au relevat prezenţa unei
îngrămădiri de pietre cu dimensiuni mici (cca. 10_x 15 cm), care
suprapun pe altele cu dimensiuni mult mai mari. ln acelaşi nivel
de amenajare sunt prezenţi pigmenţi de cărbune de lemn şi
chiar două fragmente ceramice, din nefericire atipice. Nivelul
cel mai de jos este reprezentat de roca nativă.
S. 2. în vederea verificării prezenţei unor vestigii
arheologice am trasat o secţiune cu dimensiunile 10 x 2 m,
pornind de la marginea terasei, aşa cum poate ea fi văzută
astăzi, până la o distanţă de cca. 3,6 m de faţada casei.
Trebuie să menţionăm că probabil, aspectul de azi al terasei nu
coincide cu cel din antichitate, pentru că lucrările de amenajare
pentru linia ferată cu ecartament îngust realizate în acest secol
au dus la excavarea unei porţiuni din marginea terasei.
Stratigrafia peretelui de SE se prezintă astfel:
- Nivelul vegetal, gros de cca. O, 1 m, pe anumite porţiuni
el are o grosime mai mare datorită unor rădăcini de arbori.
- Nivelul dacic, care este reprezentat de un pământ de
culoare galben-roşcată între m. 1 - 8. Acesta a fost deranjat de
pietrele care s-au rostogolit pe pantă. În acest strat s-au
descoperit fragmente ceramice şi numeroşi pigmenţi de
cărbune. În m. 8 a fost surprinsă o groapă care începe la -0,35

136. Ohaba Ponor, corn. Pui, jud. Hunedoara
Punct: Bordu Mare
Cod sit: 90609. O1
Colectiv: Ioan Andriţoiu - responsabil (Univ. Alba Iulia); Romică Pavel,
Iosif Vasile Ferencz - responsabili sector, Daniela Drăghia (MCDR
Deva)
Peştera

se găseşte la SE de sat, în masivul Bordul Mare
de 19 m şi are intrarea orientată spre S. Primele
săpături au fost efectuate de J. Mallasz şi M. Roska, în anul
1923, cercetările continuând cu intermitenţe până în anul 1929.
În timpul campaniei din 1925 a participat şi I. Moldovan.
Materialul osteologic din aceste campanii a fost studiat de St.
Gaal, care a reuşit să identifice 3 falange umane atribuite lui
Homo primigenius Schwalbe. Săpăturile au fost continuate între
anii 1954-1955 de către un colectiv condus de C. S. Nicolaescu
- Plopşor. Din 1998 datorită stării avansate de degradare au
fost efectuate săpături de salvare de către Romică Pavel, sub
conducerea lui Marin Cârciumaru. Din 1999 au mai participat la
săpături şi Iosif Vasile Ferencz şi Daniela Drăghia, sub
conducerea lui Ioan Andritoiu.
Cercetările noastre' din ultimii ani au relevat în această
grotă un strat de cultură post paleolitic de numai 10 cm, în care
se regăsesc materiale datate în neolitic (cultura Precriş),
perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului (cultura
Coţofeni), epoca dacică şi din Evul Mediu, confirmând
rezultatele cercetărilor mai vechi.
În ceea ce priveşte locuirea paleolitică în campaniile din
1999 şi 2000 a fost continuată secţiunea începută în 1998 până
la atingerea patului de stâncă. Materialul rezultat fiind mult mai
sărac decât cel din anul 1998 este constituit din diferite tipuri de
racloare, precum şi dintr-un număr însemnat de aşchii atipice.
este
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la fabricarea uneltelor o reprezintă în
de peste 95% cuarţitul, în proporţie de cca. de 5%
fiind prezent opalul şi jaspul. Materialul osteologic puternic
fragmentat aparţine în special speciilor: Ursus speleaus şi de
bovideu. Piesele rezultat a fost înregistrat pe fişe analitice şi pe
hârtie milimetrică la scara 1/1 O, pentru fiecare piesă fiind
trecută adâncimea şi distanţa de la două din laturile caroului în
care au fost descoperite. Piesele sunt păstrate în depozitul
MCDR Deva.
Perieghezele efectuate în timpul campaniei din anul 1999,
de către membrii colectivului de cercetare, deasupra peşterii,
pe stânca numită "Bordul Mare", au avut ca rezultat
descoperirea în muşuroaiele de cârtiţă a numeroase fragmente
ceramice specifice culturii Coţofeni. Ca urmare, un sondaj cu
dimensiunile de 1x1 m a relevat aceeaşi bogăţie de materiale,
la care s-au adăugat şi unele piese litice. Un alt sondaj cu
dimensiunile de 1,5 x 1,5 m, efectuat pe "Bordul Mic" a relevat
prezenţa stâncii, puternic alterate la 5 - 1Ocm de la suprafaţa
solului. Au fost descoperite în acest loc doar puţine fragmente
ceramice atipice, care nu probează o locuire
În campania din vara anului 2000 a fost trasată o
secţiune: S. 1, cu dimensiunile de 8 x 2 m, orientată E - V,
urmărind investigarea unui mic platou situat pe culmea dealului,
în apropierea sondajului efectuat în anul 1999. Secţiunea a fost
împărţită în patru carouri, începând de la E. În primul carou
stânca se găseşte imediat sub nivelul vegetal, în timp ce în
carourile 2 şi 3 stratul de cultură se îngroaşă, atingând cca. 0,4
- 0,5 m. De la jumătatea celui de al patrulea carou panta se
accentuează brusc, pe marginea ei putându-se observa o
amenajare din bolovani, care par să delimiteze micul platou.
Materialul arheologic apare încă în stratul vegetal printre
rădăcinile ierbii mărunte de munte, fiind prezentă o aglomerare
de piese, mai ales ceramică, în primele trei carouri. Ceramica
este specifică perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca
bronzului, putând fi încadrată tipologic în faza a treia de evoluţie
a culturii Coţofeni. În afara ceramicii, s-au mai păstrat bucăţi de
lipitură de perete (sau/şi de podea). Materialul litic este
reprezentat de două râşniţe din rocă vulcanică, un topor,
păstrat fragmentar şi alte unelte de mici dimensiuni.
După caracteristicile descoperirii, se pare că avem de a
face cu o locuinţă de suprafaţă ale cărei dimensiuni nu pot fi
deocamdată precizate. Cercetările viitoare vor avea ca obiectiv
investigarea întregii aşezări situate pe "Bordul Mare". De
asemenea, vor trebui investigate sistematic adăposturile situate
sub stâncile "Bordului Mic".
Materia

primă folosită

- XVIII, peste altele, dezafectate şi îngropate în pământ, datând
din sec. XI - XVI. Toată zestrea istorico-arhitectonică şi
arheologică aparţine celui mai important centru cultural
medieval din vestul României (patrimoniu romanic, gotic şi
renascentist).
Obiectivele generale sunt grupate în două categorii: o
cercetare sistematică, de natură să ducă la o cunoaştere
generală; o cercetare subordonată restaurării corpurilor de
clădiri (fortificaţii, bastioane, tronsoane de palate, biserici,
construcţii locative diverse, anexe etc.). Obiectivul anului 2000
au fost doar sondajele de verificare a fundaţiilor şi racordurilor
corpului denumit convenţional E (interiorul cetăţii, corpul de N al
palatului princiar de sec. XVII, parţial prăbuşit).
Cele opt sondaje, repartizate pe toate punctele de interes
arhitectonic, au întâlnit, de fiecare dată, situaţii noi. Drept
urmare, nici stratigrafia (cu adâncimi de până la -4 m) nu este
uniformă. S-au întâlnit clădiri dezafectate, pivniţe, urme ale unor
cuptoare, ateliere de prelucrare a osului, un mormânt din
cimitirul adiacent catedralei episcopale medievale. Toate
piesele aparţin Muzeului Ţării Crişurilor Oradea. Se
intenţionează efectuarea unor cercetări mai ample pentru a
recunoaşte obiectivele care au fost doar întrevăzute, pentru a
verifica subsolurile corpului, zona în care va fi instalat şantierul
de restaurare.
Cele mai recente referinţe arheologice sunt cele din
Crisia, XXIII, 1993, p. 59 - 84. O monografie arheologică este
redactată, dar nu s-a publicat din lipsa mijloacelor financiare.

proporţie

138. Oradea, jud. Bihor
Punct: Sere
Cod sit: 26573.03
Colectiv: Sorin Bulzan,

Călin Ghemiş,

Gruia Fazecaş (MTC Oradea)

Cercetările arheologice în acest sit s-au desfăşurat în
perioada lunilor iulie 2000, octombrie - noiembrie 2000.
Construcţia unui dig de către S. C. Avicola s-a realizat prin
decopertarea cu buldozerul, în adâncimi variabile a unei
suprafeţe cuprinse intre 70 - 40 m lăţime x 250 m lungime.
Suprafaţa afectată se aftă la 200 m SE, pe aceiaşi terasă unde
în 1999 s-au desfăşurat alte săpături de salvare (vezi Cronica
1999, p. 69 - 70). Constatându-se lipsa aproape totală a
stratului - straturilor de cultură am încercat salvarea
complexelor care se conturau în plan orizontal prin trasarea
unor suprafeţe care au fost îndreptate şi curăţate de crusta
tasată lăsată de utilaje.
Complexele de epoca bronzului. Au fost identificate
două platforme din piatră de râu P 1 şi P 2 de mari dimensiuni,
una mult distrusă, cealaltă - aproape intactă, nici una integral
surprinsă, cu toate că au fost deschise succesiv noi suprafeţe.
În amândouă, materialul ceramic a apărut sporadic împreună
cu bucăţi de chirpic, ele aparţin bronzului timpuriu, grupului
cultural Sanislău. Tot aceeaşi încadrare o au câteva gropi. Alte
gropi conţin material Otomani, alături de mult material ceramic
Wietenberg. Utilizarea tuturor gropilor de epoca bronzului era
una menajeră. Acestea au fost identificate mai ales în partea de
SE a suprafeţei afectate.
Complexe aparţinând primei epoci a fierului · Hallstatt
(cultura Gâva). Cu preponderenţă tot în zona de SE a
suprafeţei decopertate mecanic au fost surprinse o locuinţă de

137. Oradea, jud. Bihor
Punct: Cetate
Cod sit: 26573.02
Colectiv: Adrian Andrei Rusu - responsabil (IAIA Cluj); Doru Marta
(MTC Oradea); Vasile Mizgan (TransArheo Cluj)

Cetatea Oradiei este cel mai mare şi mai bine conservat
obiectiv monumental fortificat, conservat în vestul României.
Amplasamentul este în plin centrul oraşului. Cercetările
sistematice au început din anul 1883, cu intermitenţe până în
timpul primului război mondial. Au fost reluate din anul 1991, la
solicitarea Direcţiei Monumentelor Istorice. Au continuat anual
până în 1998. Acestea au fost reluate în anul 2000, în vederea
restaurării. Este un complex de construcţii, realizate în sec. XVI
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139. Orăştie, jud. Hunedoara

formă rotundă

cu inventar ceramic şi osteologic bogat şi câteva
gropi menajere.
Complexele Latene 82 - C2. Deosebit de interesante,
atât ca număr, cât şi ca diversitate sunt complexele cu material
ceramic de factură celtică, lucrat la roată şi cel de tradiţie
Szentes - Vekerzug, Sanislău - Nir lucrată cu mâna, în care
proporţia între ceramica lucrată cu mâna şi cea la roată este
variabilă. între cele 4 locuinţe identificate, toate de formă
rectangulară, există diferenţe semnificative în privinţa acestui
procentaj; aproximativ 50% în L. 1, foarte puţină ceramică în L.
3 - probabil un atelier, cum arată şi greutăţile de lut aliniate pe
latura de E, de asemenea puţină ceramică în L. 1O pentru a
putea fi stabilită o proporţie şi în sfârşit majoritatea covârşitoare
a ceramicii lucrate cu mâna în L. 4. În acest din urmă complex,
chiar şi ceramica lucrată la roată, imită uneori forme ale vaselor
lucrate cu mâna, asemănătoare cu cele din aşezarea de la
Ciumeşti şi cu cele de la Berea, de care aşezarea nou
identificată se apropie şi prin raportul ceramicii la roată şi cu
mâna. Nici o instalaţie de foc nu a fost găsită intactă. Gropile,
majoritatea în formă de pâlnie cu gura în jos se concentrează,
ca şi locuinţele, mai ales în partea din mijlocul suprafeţei
afectate de lucrări. Două se remarcă prin inventar Gr. 10 - vase
aruncate la mijlocul înălţimii gropii şi Gr. 12, pe fundul căruia a
fost depus un câine. Fără a putea afirma cu siguranţă, credem
că aceleiaşi epoci îi aparţine un şanţ cu profilul în formă de V,
care ar fi putut mărgini aşezarea spre SE.
Complexele de epocă romană. O singură groapă, Gr.
25, dotată cu vatră, permite această datare pe baza unor
fragmente de terra sigillatta lisă şi a unor fragmente ceramice
lucrate cu mâna.
Complexele de secolele V - VI p. Chr. A fost identificat
un singur complex de formă ovală, sprijinit pe stâlpi de lemn, un
atelier de prelucrat piepteni din os cu şiruri de dinţi bilaterale,
unde au fost surprinse aproape toate operaţiunile de
confecţionare şi datat ca atare cu ajutorul unui cercel din bronz
cu capăt poliedric.
Complexele medievale timpurii din secolele XI - XII p.
Chr. Au fost identificate pe întreaga suprafaţă: 4 locuinţe din
care două întretăiate, toate de formă rectangulară, cu gropi de
pari pe laturi şi la colţuri (L. 6, 7, 8), într-un caz probabil cu
tălpici (L. 2), toate dotate cu instalaţii de încălzit, două cu vetre L 2 şi L 7 - iar una cu cuptor de tip "pietrar". Gropile rotunde sau
ovale au în profil forma de pâlnie întoarsă cu gura în jos sau
sunt simple cu fundul albia!. Câteva au pereţii arşi probabil în
vederea depozitării proviziilor (igienizării). În două gropi au fost
depuse câte un schelet de câine, după un obicei cunoscut în
câmpia ungară legat de prestarea jurămintelor. Inventarul
complexelor este preponderent ceramic, cu decor constând în
linii în val şi orizontale, fascicule de linii în val, cu rotiţa, cu
unghia, etc. cele câteva piese de fier aparţin unor cosoare.
Descoperirea unei baterii de cinci cuptoare simple, fiecare cu
gropile de deservire, cu unul construit peste un altul demantelat
a fost mult îngreunată datorită distrugerii cu mijloace mecanice
până la crustă a trei dintre ele şi a intrării în mantaua digului a
altuia. Nu ştim prin urmare dacă acestea au fost săpate în
peretele unei încăperi care le adăpostea pe toate sau au fost
clădite în spaţiu deschis.
în februarie 2001 zona intrată în regim de cercetare
arheologică de salvare a fost inundată cu dejecţii animaliere
provenind de la Avicola S.A., ceea ce face imposibilă
continuarea cercetărilor în zona îndiguită. La campanie a
participat şi studentul A. Lakatos de la Universitatea Babeş
Bolyai.

Punct: Dealul Pemilor
Cod sit: 87647.02
Colectiv: Zeno Karl Pinter - responsabil, Ioan Marian
responsabil sector (ULB Sibiu), Aurel Dragată (MNUAI)

Ţiplic

-

Cercetările arheologice din acest sector au fost demarate
din vara anului 1992, când, alături de descoperiri aparţinând
culturii Vinca - Turdaş, au fost cercetate şi câteva morminte
aparţinând perioadei _de sfârşit a secolului al X-lea şi începutul
secolului al XI-iea. ln campania anului 1993, în paralel cu
cercetarea sitului turdăşean, a fost continuată cercetarea în
zona presupusei necropole, descoperindu-se alte morminte de
aceeaşi factură. în vederea stabilirii clare a duratei de folosire a
necropolei şi pentru o mai bună încadrare cronologica-istorică
în vara anului 2000 s-au reluat cercetările arheologice.
Zona este situată la ENE de municipiul Orăştie şi la SE de
şoseaua Orăştie - Sebeş (DN 7). Punctul numit convenţional
X2, se situează pe a doua terasă naturală a Mureşului, cu o
altitudine ce variază între 232,50 m şi 234,45 m şi care cu o
diferentă de nivel de cca. 25 m, domină prima terasă, pe care sa extin~ oraşul şi pe care s-a construit DN 7 la cota de 209, 15
m. Poziţia geografică extrem de avantajoasă, ce oferă
vizibilitate maximă asupra unui segment important al văii
Mureşului, a fost unul din argumentele demarării cercetării
arheologice cu caracter sistematic.
în campania din anul 2000, s-a deschis şi cercetat o
sectiune S. 1 I 2000 - 20 m x 2 m, pe partea de E a magistralei
straiigrafice, paralelă cu S. 1 I 92 şi cu S. Sa, S. 5b I 93,
orientată pe axul NNV - SSE. Stratul vegetal a pus în evidenţă
materiale arheologice de factură neolitică, în general ceramică,
lucrată din pastă grosieră, la care se adaugă numeroase resturi
de chirpic, destul de dispersate. în privinţa necropolei care face
obiectul cercetării, până în prezent au fost dezvelite 11
morminte, din care 9 în campaniile 1992 - 1993.
Mormintele descoperite în campania 2000 au fost după
cum urmează:
M. 1 I 2000 - descoperit în S. 1 I 2000, caroul 1, la
adâncimea de -0,55 m s-a surprins groapa unui mormânt care
intra în profilul NE, pentru a cărui dezvelire, s-a impus
realizarea unei casete C. 1 - 1 m x 1,4 m x 1 m.
M. 2 I 2000 - descoperit în S. 1 I 2000, caroul 1O„ la
adâncimea de -0,6 m. Datorită faptului că o parte semnificativă
intra în profilul NE, s-a impus o nouă casetare C. 2 - 0,7 m x
1,26 m x 1,26 m x 0,7 m.
M. 3 I 2000 - descoperit în S. 1 I 2000, caroul 7, la
adâncimea de -0,65 m; pentru cercetarea integrală a M. 5 I 92,
s-a trasat o nouă casetă C. 3 - fapt ce a permis identificarea
oaselor ce intră în componenţa membrelor inferioare.
O clasificare sigură pe vârstă şi sex nu este posibilă prin
analiză antropologică, datorită stării precare de conservare a
scheletelor, aprecieri mai puţin sigure în acest sens, putând fi
făcute doar pe baza taliei aproximative a defuncţilor şi a
inventarului funerar. Astfel, se poate spune că avem de a face
cu 2 morminte de bărbaţi (M. 1, M. 3) şi unul de femeie (M. 2),
deşi ultimul nu se încadrează în seria mormintelor feminine
descoperite în 1992 - 1993, care au braţul drept pe bazin şi
stângul pe piept.
Materialul arheologic din inventarul mormintelor este
constituit din piese de metal, trebuind remarcată, în acest
context, lipsa materialului numismatic. În privinţa pieselor de
lemn, piele sau materiale textile lipsa acestora este justificată
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de aciditatea naturală a solului, care face imposibilă
conservarea lor, dar putem bănui prezenţa acestor materiale în
legătură cu piesele de metal de care ar fi trebuit să fie ataşate
(săgeţi, etc.). Inventarul metalic poate fi împărţit pe criterii de
funcţionalitate în două categorii: piese de podoabă şi piese de
echipament militar. Piesele de podoabă sunt în general simple
şi confecţionate din metale neferoase (cupru sau bronz) şi
reprezintă brăţări, cercei, inele, zurgălăi. Brăţările sunt de
secţiune circulară sau ovală cu grosimea variind între 0,25 şi
0,4 cm şi deschiderea diametrică între 5,4 şi 6,2 cm. Piesele
sunt deschise, pentru ca prin arcuire să poată fi introduse pe
mână, iar capetele lor sunt ascuţite. În total au fost descoperite
4 brăţări şi nici una din aceste piese nu dezvăluie urme de
ornamente, dintre aceste patru brăţări două au fost descoperite
în zona mâinilor, iar celelalte în zona tibiilor (M. 2), dar fiind în
asociaţie cu fragmente de oase ale bazinului nu poate fi stabilit
contextul clar de depunere în groapă. Cerceii, din punct de
vedere tipologic, fac parte din acelaşi tip reprezentat de brăţări,
cu secţiune rotundă, diametrul variind foarte puţin în jurul valorii
de 3 cm, fiind deschişi şi cu capetele ascuţite. Din această
categorie de inventar au fost descoperite 4 piese (M. 2), din
care două din bronz cu diametrul de aprox. 3 cm şi secţiunea
cuprinsă între O, 18 şi 0,26 cm, al treilea din sârmă de bronz cu
secţiunea de O, 1 cm şi diametrul de aprox. 1,3 cm, iar al
patrulea tot din bronz cu secţiunea de O, 12 mm şi cu diametrul
de cca. 1 cm. Primii doi cercei din sârmă de bronz au fost
descoperiţi în partea dreaptă, pe oasele bazinului, fiind legaţi
între ei cu ajutorul unui inel cu placă sigilară, cel de al treilea a
fost găsit în zona parietală dreaptă, iar cel de la patrulea în
zona pectorală stângă, în apropiere de mandibula inferioară. La
fel ca şi în cazul brăţărilor, nici pe cercei nu apar urme de
ornamentare. Inelele descoperite în M. 2 şi M. 3 se alătură celor
5 descoperite în campaniile anterioare; unul poate fi încadrat în
tipul inelelor cu placă sigilară, deşi aceasta nu prezintă urme de
ornamentare ca în cazul inelului de acelaşi tip din M. 8 / 1993.
Spre deosebire de acesta, cel descoperit în M. 2 I 2000 este
întreg ceea ce a permis să stabilim că a fost deschis,
deschiderea diametrală putând fi apreciată la cca. 2 cm. Cel de
al doilea inel din M. 2 se încadrează în tipul inelelor de tâmplă
simple lucrate dintr-o bară de bronz deschisă la capete. Cel de
al doilea inel a fost descoperit în M. 3 I 2000 în asociaţie cu
două brăţări şi trei vârfuri de săgeată, fiind vorba de un inel
deschis cu diametrul de cca. 2,3 cm, lăţimea benzii de secţiune
semicirculară este de cca. 0,8 cm, iar grosimea de 0,35 cm.
Piesele de echipament militar descoperite sunt
reprezentate de cele 1Ovârfuri de săgeată descoperite în M. 1
(7 bucăţi) şi M. 3 (33 bucăţi). Toate aceste săgeţi au fost
depuse ritual în mormânt. În cazul lui M. 1 toate cele 7 săgeţi
au fost depuse în mănunchi pe partea stângă a femurului, cu
vârfurile în jos, probabil fiind aşezate într-o tolbă din care nu ni
s-a mai păstrat absolut nimic. Inventarul lui M. 3, pe lângă
piesele de podoabă, mai conţine şi trei vârfuri de săgeată
descoperite: două în zona genunchiului stâng, iar al treilea în
zona genunchiului drept. Majoritatea săgeţilor fac parte din
categoria săgeţilor de tip romboidal, una dintre săgeţile din M. 1
este din categoria săgeţilor-dăltiţă.
În încercarea de încadrare culturală şi cronologică a
necropolei din punctul Orăştie - Dealul Pemilor X2 trebuie avut
în vedere atât inventarul funerar, cât şi modul de organizare a
necropolei. Din acest ultim punct de vedere, din cercetările
desfăşurate până în prezent, putem spune că avem de a face
cu o necropolă în cadrul căreia mormintele sunt organizate în
şiruri paralele, lucru caracteristic necropolelor medievale
timpurii a căror durată de folosire nu este îndelungată.

Materialele descoperite în acest punct pot fi încadrate fără
dificultate în perioada timpurie a evului mediu transilvănean, în
acest sens existând corespondenţe tipologice în mai multe
puncte cercetate în spaţiul intracarpatic. Încadrarea tipologică şi
cronologică a necropolei a fost făcută de Z. K. Pinter şi S. A.
Luca, fiind vorba de o necropolă caracteristică orizontului BijeloBrdo (sfârşitul sec. X - începutul sec. XI) şi faţă de cele afirmate
în acel articol, pe baza descoperirilor din campania 2000, nu
există diferenţe notabile.
Bibliografie
1. S. A. Luca, Aşezări neolitice pe valea Mureşului (I). Habitatul
turdăşean de la Orăştie - Dealul Pemilor (punct X2), Alba Iulia,
1997.
2. Z. K. Pinter, S. A. Luca, Necropola medieval-timpurie de la
Orăştie-Dealul Pemilor. Punctul X2I1992 - 1993, Corviniana, I,
1995, p. 17 - 44.
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Punct: Ferma 4
Cod sit: 62547.01
Colectiv: Paul Damian, Adela Bâltâc, Christina Ştirbulescu (MNIR),
Dan Elefterescu (MDJ Călăraşi), Virgil Apostol - student (UAIM
Bucureşti), Decebal Vleja, Emil Dumitraşcu, Gabriel Bălan - studen\i
(FIB), studenţi de la Universită\ile din Bucureşti, Constanţa şi laşi

Zona centrală a aşezării civile romane de la Ostrov Ferma 4, unde se desfăşoară cercetări arheologice începând
cu anul 19971, a fost împă~ită, în campania din acest an, în
două sectoare: Sectorul 1 Thermae şi sectorul 2 Edificiul nr. 2,
intenţionându-se continuarea cercetării celor mai importante
obiective descoperite în campaniile anterioare. De asemenea, a
fost efectuat un sondaj la aproximativ 220 m V de secţiunea
magistrală S. I.
Sector: Thermae
Paul Damian, Adela Bâltâc, Emil

Dumitraşcu

A continuat cercetarea edificiului termal prin trasarea
atât către S, cât şi spre E, dar şi continuarea
cercetării în unele puncte deschise în campania precedentă 2 .
Edificiul are o suprafaţă, surprinsă, de aproximativ 310 m2, este
orientat SSE - NNV, fiind delimitat la N, V şi E de ziduri
construite în tehnica opus mixtum cu mortar (nisip, pietricele,
cărămidă pisată), păstrate pe înălţimi diferite, cel de N fiind
demantelat pe aproape toată suprafaţa. Limita de S nu a fost
încă surprinsă. Edificiul este compartimentat, deocamdată, în 5
încăperi, trei centrale, orientate VSV - ENE, cu suprafeţe
cuprinse între aproximativ 25 şi 56 m2, unele cercetate pa~ial,
şi două încăperi mai mici, dintre care una cercetată din prima
campanie, în care s-a amenajat un bazin, care se păstrează,
încă, destul de bine 3 . Încăperile sunt delimitate prin ziduri
construite în opus mixtum şi opus incertum. Din punctul de
vedere al tehnicii constructive, se remarcă încăperea 3,
cercetată pa~ial, care este delimitată spre V de un zid absidal,
din cărămizi şi pietre legate cu mortar, de foarte bună calitate.
Peretele interior păstrează pe alocuri urme de tencuială, din
unor noi
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(cărămizi, ţigle,

nisip cu var, având culoarea roz. Acest zid se leagă de un altul,
construit în aceeaşi manieră şi la care am putut face observaţii
şi asupra fundaţiei care coboară 0,50 m, fiind construită din
pietre nelegate cu mortar. Instalaţia de hypocaust are cel puţin
două faze. În faza I podeaua este construită din pietre, cărămizi
legate cu pământ, bucăţi de mortar, peste care este aşezată o
lutu ială groasă de O, 1 - O, 15 m formată din cărămidă pisată şi
mortar (opus signinum). Tot acest strat are o culoare roz (ceea
ce-l diferenţiază de faza a li-a), pilele sunt construite din
cărămizi 4 legate cu mortar, şi, deşi au şi câte cinci cărămizi
păstrate, nu au fost surprinse urme de suspensura.
În faza a li-a podeaua este formată tot din pietre,
cărămizi, fragmente din podeaua din faza l-a (mai ales din
lutuială) şi are un aspect mai neglijent, pietrele sunt mai mari şi
mai grosiere, peste ele fiind aşezată o lutuială, care în urma
arderii a căpătat o nuanţă negricioasă. Pilele sunt din cărămizi
de ambele tipuri (2 sau 3 rânduri) şi aproape toate păstrează
urme de suspensura (fie fragmente de tuburi, fie mortarul cu
care au fost prinse de cărămizi). În cursul cercetărilor a fost
recoltat un bogat material de construcţie (cărămizi, ţigle, olane,
piroane şi scoabe), de canalizare, foarte puţine materiale
ceramice (opaiţe, vase de uz comun, foarte fragmentare) şi
fragmente de recipiente de sticlă (în special unguentaria). Cât
priveşte datarea edificiului, situaţiile arheologice surprinse ne
îndreptăţesc să credem că el avut cel puţin trei faze de evoluţie
care se întind de la începutul I mijlocul secolului al II-iea până
către sfârşitul secolului următor. Dealtfel, materialul numismatic
recoltat în perimetrul clădirii confirmă observaţiile arheologice.
Astfel, dintre cele 12 monede descoperite, numai 6 au o poziţie
stratigrafică sigură: 5 monede acoperă perioada cuprinsă intre
domniile lui Septimius Severus şi Elagabal (intre 198 şi 222), iar
cea de-a şasea monedă datează din timpul lui Probus (276 282).

olane, piroane), de canalizare, material ceramic
(vase de uz comun), teracote (un cap de statuie feminină, un
tipar, o aplică de vas, o statuetă fragmentară), fragmente de
recipiente de sticlă (un fragment de carafă, sticlă de geam),
obiecte de metal (un vârf de săgeată, un pandantiv, un
fragment de fibulă, o spatulă etc.), oase de animale.
Spre deosebire de edificiul termal, edificiul nr. 2 are o
evoluţie mai lungă, care începe la începutul I mijlocul secolului
li şi se sfârşeşte cândva la mijlocul secolului IV. Şi monedele
par să confirme observaţiile arheologice. Astfel, din cele 12
monede descoperite în acest sector, două monede au fost
emise în timpul lui Traian şi Antoninus Pius, şase se datează în
intervalul 193 - 222, iar celelalte patru la mijlocul secolului IV p.
Chr.: o monedă de la Constantin li Caesar (335 - 337), două
emisiuni de la Constans (341 - 346; 342 - 348) şi o monedă din
timpul lui Valens (364 - 367), care este şi cea mai recentă
monedă descoperită în săpături sistematice la Ostrov.

Sector: Edificiul 2

această zonă.

Sector: III
Paul Damian, Decebal Vleja
La aproximativ 220 m de S. I spre V, chiar pe marginea
terasei, s-a trasat o secţiune orientată E - V, având
dimensiunile de 12 x 2 m. Sondajul avea drept scop verificarea
funcţionalităţii a trei fragmente de ziduri (baze de coloană ?) cu
orientare N - S, oarecum paralele intre ele, care se văd în
terasa Dunării, gata să se prăbuşească. Acestea, construite din
blocuri de piatră paralelipipedice, având intre ele pietre mai mici
legate cu mortar, indicau o constructie de mari proporţii. Din
păcate, secţiunea nu ne-a lămurit. ln afara unor resturi de
zidărie şi a faptului că stratigrafia sondajului confirmă, în
general, observaţiile anterioare, rezultatele sunt modeste.
Rămâne ca în campaniile viitoare să extindem cercetarea în
Planşa

Paul Damian, Christina Ştirbulescu, Gabriel

46

Bălan

Cercetarea edificiului, semnalat prima oară în campania
19985, s-a extins prin trasarea a patru casete (6 x 4 m), dispuse
perpendicular pe S. I, spre E (c. 30 - 36), orientate V - E,
însumând o suprafaţa cercetată de 96 m2. Edificiului i s-au
stabilit limitele de N şi S, astfel încât suprafaţa surprinsă este
de aproximativ 80 m2, fiind în cea mai mare parte distrus din
vechime, fapt la care s-au adăugat arăturile adânci efectuate pe
toată suprafaţa aşezării de la Ostrov - Ferma 4 (nu se mai
păstrează decât urmele fundaţiei zidurilor). Clădirea, ale cărei
ziduri sunt construite în tehnica opus incertum, a cunoscut cel
puţin două faze de evoluţie şi mai multe refaceri. În prima fază,
din care s-au mai păstrat două tronsoane, zidurile sunt de bună
calitate, construite din pietre fasonate legate cu mortar compus
din pietricele, nisip şi cărămidă pisată, iar în faza a li-a zidurile
sunt construite din pietre nefasonate, aşezate neregulat, unele
legate cu un mortar de proastă calitate, altele legate cu pământ.
Pe suprafaţa întregului edificiu au fost descoperite şapte vase
de provizii in situ, cinci dintre ele foarte prost păstrate, la toate
fiindu-le distruse partea superioară. Prezenţa vaselor de provizii
in situ în încăperile acestei construcţii ne-a îndemnat să credem
că spaţiul a fost folosit ca loc de depozitare. În partea de E a
edificiului am surprins, pe un tronson de 20,5 m lungime, trei
trasee de conductă, orientate S - N, formate din 39 tubuli de
ceramică asamblaţi cu var hidraulic. Pe tuburile conductelor au
apărut 11 cartuşe ce poartă ştampila Leg. XICL. Din perimetrul
acestui sector au fost recoltate diverse materiale de construcţie

vezi: Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1997,
1998, p. 53 - 54; Cronica cercetărilor arheologice.
Campania 1998, Vaslui, 1999, p. 79 - 80; Cronica cercetărilor
arheologice. Campania 1999, Deva, 2000, p. 71 - 72
2 . În acest punct s-a cercetat o suprafaţă de 256 m2 .
3 . Cercetat încă din 1997, vezi Cronica cercetărilor arheologice.
Campania 1997, Călăraşi 1998, p. 53; Cronica cercetărilor
arheologice. Campania 1998, Vaslui, 1999, p. 79
4 • Pentru unele detalii vezi si Cronica cercetărilor arheologice.
Campania 1999, Deva, 2000, p. 71. De remarcat că la
construirea pilelor se folosesc cărămizi de două dimensiuni,
primul tip (cel mai des folosit) are dimensiunile de 0,3 x 0,3 x
0,04 m, iar cel de-al doilea tip are dimensiunile de O, 16 x O, 16 x
0,04m.
5. vezi: Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1998,
Vaslui, 1999, p.79
1

Călăraşi,

Studiu numismatic
Mihai Dima (clMeC)
Campania 2000 a scos la lumină 31 de monede romane,
majoritatea încadrându-se din punct de vedere cronologic în
cele trei grupe surprinse deja pe baza descoperirilor din 1998 şi
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1999.

Datorită creşterii numărului

monedelor, anul acesta au
emisiuni care se datează în intervalele lungi de
timp ce separau grupele principale.
Cea mai timpurie piesă (as) a fost emisă în timpul domniei
lui Claudius I, dar gradul avansat de uzură plasează momentul
ieşirii ei din circulaţie mult mai târziu, probabil în prima jumătate
a secolului al II-iea. Urmează cinci monede de bronz bătute
intre anii 107 - 155/156: un as şi doi sesterţi de la Traian, un
dupondius de la Hadrian şi un as de la Antoninus Pius. Din
timpul domniilor lui Marcus Aurelius şi Commodus nu avem
decât un singur denar fourre, de tip Divus Antoninus, bătut intre
anii 161 - 180, poate chiar în 161.
Cum era de aşteptat, cele mai multe piese din acest lot
(20) se datează la sfârşitul secolului al II-iea şi, mai ales, în
prima parte a secolului următor. Cu excepţia unui denar fourre
de la Iulia Damna şi a unui antoninian care poartă efigia lui
Gordian III, restul sunt emisiuni provinciale, bătute la
Marcianopolis 7, Nikopolis ad lstrum 7, Tomis 1. Trei exemplare
au atelierul neprecizat.
O piesă emisă la Siscia în timpul domniei lui Probus (276
- 282) înjumătăţeşte intervalul de peste un secol, cuprins intre
domnia lui Gordian III şi mijlocul secolului al IV-iea, din care nu
se descoperise nici o monedă până acum.
Cele mai recente piese descoperite în campania 2000 fac
parte din categoria emisiunilor romane târzii (trei exemplare).
Toate au fost bătute spre mijlocul secolului al IV-iea, după anul
335, dar fără a depăşi limita cronologică superioară a lotului de
monede constituit în urma săpăturilor arheologice efectuate la
Ostrov în punctul "Ferma 4" între anii 1997 - 1999.

dimensiunile de 8,5 x 5 m, amplasată la o distanţă de circa 30
m spre S faţă de poarta de N a cetăţii, excavându-se în medie 1
m în adâncime.
În S. I U, după îndepărtarea vegetalului, a depunerilor
aluvionare şi a depunerilor contemporane rezultate din perioada
anterioară de excavare a aşezării, a fost cercetat nivelul
aparţinând sfârşitului secolului al XIV-iea - începutului secolului
al XV-iea, precum şi parţial nivelul aparţinând celei de-a doua
jumătăţi a secolului al XIV-iea.
Nivelul aparţinând sfârşitului secolului al XIV-iea începutului secolului al XV-iea, reprezentat de obicei de un strat
de pământ cu o culoare uşor castanie, mărturie a incendiului
care a pus capăt vieţuirii în cetate, în zona amintită se prezintă
sub forma unui strat de pământ cenuşiu gălbui extrem de dur,
gros de 0,5 m, puternic pigmentat cu chirpic, cărbune, mortar,
conţinând numeroase pietre provenite probabil de la locuinţe
abandonate, fără complexe arheologice reperate, constituind de
fapt nivelul de abandon al aşezării insulare. Nivelul aparţinând
celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIV-iea constă dintr-un
strat de pământ cenuşiu brun, puternic pigmentat cu chirpic,
cărbune, mortar, din care s-a excavat doar circa 0,3 m în
jumătatea de S a secţiunii. Complexele arheologice, cercetate
parţial, constând dintr-o groapă menajeră de formă circulară şi
două complexe de locuire, reperabile după aglomerările de
chirpic rezultate în urma prăbuşirii pereţilor, aparţin celui de-al
doilea nivel medieval.
Materialul arheologic descoperit constă din material
osteologic animal, ceramică, obiecte mărunte, monede.
Materialul ceramic, foarte fragmentar, se compune din material
uzual şi fragmente de oale din pastă roşie şi în special din
categoria smălţuită. Obiectele mărunte sunt confecţionate din
fier, bronz, lut, reprezentând obiecte de uz casnic, arme,
bijuterii, piese de port, cum ar fi fusaiole, greutăţi pentru plasa
de pescuit, cârlige de undiţă, cuie, piroane şi scoabe de fier,
zgură de fier şi de sticlă, cute fragmentare, vârfuri de săgeată şi
de arbaletă, un cercel de bronz, brăţări de sticlă fragmentare, o
cataramă de fier.
În ceea ce priveşte cercetarea turnului porţii şi a
curtinei de N adiacente, s-a realizat studierea paramentelor
interior şi exterior ale zidului de incintă şi obţinerea de date
stratigrafice în zonele de racord cu zidurile de E şi de V ale
turnului porţii, dezvelirea completă a laturii de V a acestuia,
redegajarea de pământ a masivului scării de acces în turnul
porţii, a extremităţii nordice a turnului porţii şi curăţarea
integrală a pavimentului de piatră din încăperea turnului porţii,
ca şi dezvelirea curtinei nordice la V de poartă şi a pavajului
cetăţii la S de turn. Au fost realizate relevee de plan şi de
parament, ca şi ridicarea topografică, de către echipa CPPCN.
Din cercetările anterioare, începute în 1956, referitoare la
fortificaţia bizantină 1 se cunoştea faptul că porţiunea păstrată
din cetatea insulară este mărginită în partea de NE de un zid
lung de 42 m, iar spre SE de un alt zid a cărui lungime măsoară
240 m. Zidul de incintă, păstrat adeseori pe o înălţime de 5 - 6
m, are lărgimea la înălţimea actuală păstrată de 4,2 m, iar la
baza sa de 5,9 - 6 m, diferenţa de grosime dintre bază şi
înălţimea păstrată fiind obţinută printr-o serie de praguri
(crepidae) dispuse pe verticala ambelor feţe ale zidului, în
jumătatea lui inferioară. Zidul are paramentele construite din
blocuri de formă paralelipipedică, variate ca dimensiuni, cele
mai multe cu lungimea de cca. 1 m şi lăţimea de cca. 0,5 m cu
rosturile umplute cu mortar hidrofug şi miezul format atât din
pietre mari de formă neregulată, de tipul emplectonului, dar mai
ales, în tehnica "blocaj", din blocuri paralelipipedice, alcătuind o
masă compactă de zidărie, formată prin suprapunerea unor

apărut şi două

141. Ostrov, corn. Ostrov, jud. Constanţa
Punct: Păcuiul lui Soare
Cod sit: 62547.02
Colectiv: Petre Diaconu, Oana Damian (IAB), Mihai Vasile

Sector:

Poartă

Campania arheologică desfăşurată în perioada iulie septembrie 2000 în sectorul "Poartă" al cetăţii bizantine a fost
finanţată de Serviciul Arheologie din Ministerul Culturii în cadrul
unui proiect de cercetare sistematică şi de Centrul pentru
Proiectarea Patrimoniului Cultural Naţional - MC, pentru un
proiect de săpătură arheologică în vederea restaurării (şef de
proiect arh. Florin Dobrescu).
Obiectivele campaniei au fost: a) obţinerea de informaţii
referitoare la vieţuirea din secolele X - XV, în porţiunea rămasă
nesăpată din zona de NV a cetăţii, cu accent asupra cercetării
nivelelor de vieţuire aparţinând aşezării medievale (sec. XIII XV) dezvoltate în cadrul fortificaţiei bizantine; b) cercetarea
complexului turnului porţii şi curtinei adiacente, subordonată
ideii de degajare în suprafaţă a monumentului săpat din anii '60,
acolo unde a fost posibil realizându-se şi o cercetare propriu
zisă, până la atingerea "solului viu", menită a completa
informaţia deţinută despre acest sit studiat de aproape o
jumătate de veac şi a asigura condiţiile unei înregistrări grafice
complete a detaliilor constructive, menite a sta la baza unui
amplu proiect de conservare, ca şi de intervenţie urgentă la
arcul intrării interioare a porţii şi la scara de acces în turn.
Cercetarea vieţuirii din zona de NV a cetăţii s-a realizat
prin intermediul unei secţiuni noi, S. I U, orientată N - S, cu
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poartă. S-a realizat, totodată, în cadrul unor suprafeţe,
degajarea scării de acces în turnul porţii, a extremităţii nordice a
turnului porţii, ca şi curăţarea integrală a turnului porţii şi a
pavimentului de piatră al acestuia, ca şi a pavajului cetăţii la S
de turnul porţii
Stratigrafia. Observaţiile stratigrafice anterioare au arătat
că terenul insulei coboară într-o pantă uşoară de la E spre V, în
porţiunea de tereri mai înălţată, adică spre E, constructorii
săpând şanţuri pentru fundaţii, în timp ce spre V, au preferat
amplasarea direct pe sol, întărindu-le la temelie prin aşezarea
de straturi de pământ şi mortar. În ceea ce priveşte situaţia din
interiorul cetăţii, în C. 1 studiul profilului malului vestic,
perpendicular pe zidul nordic de incintă, deşi incomplet, a
documentat totuşi existenţa unui mic şanţ de fundaţie, la nivelul
celei de a doua crepide, numărată de jos în sus, a zidului,
ulterior realizându-se umplerea lui cu pământ conţinând mult
mortar hidrofug, mortar alb, pietre şi cărămizi. Stratul gros de
mortar de deasupra celei de a treia crepide a zidului, numărată
de jos în sus, marchează probabil nivelul de călcare al
constructorilor. Zidul a fost adâncit în nisip 1,2 m, sub zona sa
cu pietre nefasonate neîntâlnindu-se substrucţia de lemn, deşi
s-a sondat zona de sub baza zidului pe circa 1 m şi în ciuda
faptului că sondajul din 1956, pe care C. 1 / 2000 îl înglobează,
înregistrase această realitate. Pe profilul malului vestic al C. 2,
de la paramentul exterior al incintei, din dreptul crepidei situate
cel mai jos, porneşte un strat gros de mortar de O, 17 m, aceeaşi
situaţie întâlnindu-se şi de la a doua crepidă, măsurată de jos în
sus, acestea marcând momentele construirii cetăţii şi totodată
ale înălţării terenului, prin straturi succesive de nisip şi mortar
depuse intenţionat şi care, pornind de lângă zid, se depărtează
în pantă uşoară. Precizăm că profilele malurilor vestice ale C. 1
şi C. 2, perpendiculare pe zidul nordic de incintă au documentat
existenţa unui strat de pământ cenuşiu, mai prăfos, aparţinând
vieţuirii secolului al XIV-iea, a unuia cenuşiu gălbui cu mulţi
pigmenţi de mortar, aparţinând celei de a doua jumătăţi a
secolului al XI-iea, ca şi a unuia cenuşiu vânăt, cu aproximativ
aceeaşi compoziţie, marcând vieţuirea de la sfârşitul secolului
al X-lea - începutul secolului al XI-iea. În C. 3 săpătura s-a oprit
pe nivelul de călcare al constructorilor cetăţii, reprezentat de o
placă de mortar, iar în C. 2 şi C. 4 trebuie continuată până la
atingerea "solului viu" şi pentru a verifica prezenţa substrucţiei
de lemn.
Zidul nordic de incintă. În casetele practicate, înălţimea
maximă păstrată este de 4,85 m la V de poartă şi 4,2 m la E de
aceasta. Atât C. 1, cât şi C. 2, practicate perpendicular pe zidul
nordic de incintă, la V de turnul porţii, indică faptul că zidul se
lărgeşte prin câte patru crepide pe fiecare parament, cu lăţimi
diferite (0,35 m, 0,2 m pe paramentul interior şi 0,3 - 0,55, 0,4 0,7 m, 0,42 - 0,62 m, 0,55 - 0,8 m) şi cu înălţimi cuprinse între
0,2 m şi 1,3 m. Pe paramentul interior crepidele sunt mai
înguste, mai puţin pronunţate, în timp ce pe paramentul exterior
sunt mult mai late, extinderea lăţimii zidului spre bază fiind
obţinută prin intermediul unor crepide asimetrice, realizate de o
parte şi de alta a paramentelor. Trebuie precizat că în C. 2, pe
paramentul exterior al zidului de incintă, crepidele sunt mai
înguste în partea de vest, lăţindu-se spre E, adică în apropierea
zidului turnului poartă. În C. 3, practicată la E de turnul porţii, în
colţul format de zidul estic al turnului poartă cu paramentul
interior al zidului de incintă, zidul de incintă are o singură
crepidă, lată de 0,23 m şi înaltă de 0,5 m. În ceea ce priveşte
relaţia dintre zidul de incintă şi zidurile turnului poartă, în C. 3 sa putut constata prezenţa crepidelor atât la zidul de incintă, cât
şi la cel estic al porţii, în timp ce în C. 4 doar zidul turnului
poartă a fost prevăzut cu praguri, nu şi zidul de incintă. Cele

planuri orizontale de blocuri legate cu mortar. Dată fiind natura
sedimentară a solului în care urmau să fie fixate temeliile,
constructorii cetăţii au ales asigurarea stabilităţii zidurilor printro substrucţie de lemn, compusă din pari şi bârne de stejar,
sesizată în zona paramentului exterior al zidului estic. Aici nu a
fost săpat un şanţ de fundaţie, ci a fost nivelat terenul şi
consolidat apoi cu pari de stejar înfipţi vertical în pământ în
porţiunea pe care urma să fie ridicat zidul, ca şi în zona
alăturată, situată până la o distanţă de circa 1 m de paramentul
zidului. Blocurile de piatră aşezate direct pe substrucţia de lemn
sunt, pe de o parte, mai mari decât cele obişnuite, iar pe de altă
parte sunt cioplite cu mai puţină grijă. Umplerea spaţiilor şi a
denivelărilor dintre blocurile de la bază s-a făcut cu sfărâmătură
de piatră şi mortar, operaţia având drept scop realizarea unui
plan orizontal de la care urma să se înceapă zidirea cu blocuri
bine ecarisate. Pragurile sau crepidele se încadrează într-un
sistem unitar, dar numărul lor este diferit în funcţie de zonă (3 4), înălţimea este determinată de înălţimea şi numărul blocurilor
de piatră care intră în alcătuirea lor, iar lăţimea lor variază între
0,08 şi 0,5 m.
Din cercetările anterioare efectuate în zona porţii2, după
dezvelirea parţială din anii 1961 - 1964, se cunoştea faptul că
poarta se prezintă de fapt sub forma unui turn poartă de formă
dreptunghiulară, amenajat pe latura de NE a zidului de incintă a
cetăţii, cu cea mai mare parte a sa în exteriorul planului incintei
(în afara paramentului exterior al zidului incintei), cuprinzând în
parterul său pasajul porţii, orientat perpendicular pe zidul
incintei, pasaj prevăzut pe traseul său cu două închideri
independente, una, exterioară, de tip cataractă şi o a doua,
amenajată în grosimea zidului de incintă, ocrotită de două
canaturi blocate cu un drug de lemn, în zona ei păstrându-se
"pornirile" unei bolţi din blocuri de piatră. Planul rectangular are
latura lungă de 17,5 m şi pe cea scurtă de 11 m, prezentânduse ca o lărgire cu 3.7 m spre interior şi cu 8 m spre exterior a
traseului zidului de incintă. Temelia turnului poartă a fost
construită ca o mare platformă înaltă de 2,5 m, cuprinzând cinci
rânduri mari de blocuri ecarisate, ţesută cu temelia zidului de
incintă. Pe această temelie platformă au fost ridicate zidurile
propriu-zise ale turnului porţii, cu grosimi inegale: zidul frontal,
dinspre N, are o grosime de 3,9 m, iar cele două ziduri laterale
dinspre E şi V, grosimea de 2,2 m. Zidul de S, dinspre incintă,
al turnului poartă are grosimea de 3,2 m. Spre deosebire de
zidul de incintă, a cărui lăţime la temelie depăşeşte cu 1.7 m pe
aceea de la nivelul paramentelor (5,9 m faţă de 4,2 m), la
zidurile turnului poartă această diferenţă este de numai 0,25 0,5 m pe laturile sale de E, N şi V. Ceea ce s-a păstrat din
turnul poartă reprezintă de fapt o bună parte a zidurilor
parterului său. Ele mai au astăzi o înălţime, măsurată de la
nivelul de călcare al garnizoanei bizantine, deci de la nivelul
amenajat artificial la sfârşitul lucrărilor de construcţie, de 0,5 m
(înălţimea păstrată la zidul de N, frontal, al turnului poartă, care
a suferit o severă demantelare în perioada dominaţiei turceşti)
până la 3,8 m (la zona de inserţie a zidului estic al porţii la zidul
de incintă). La nivelul parterului, turnul poartă are un plan
dreptunghiular cu latura lungă de 14,7 m şi cea scurtă de 10,5
m. El depăşeşte cu 8,5 m spre exterior şi cu 2 m spre interior
paramentele zidului de incintă. Deci, turnul poartă în discuţie
ţine locul zidului de incintă pe o lungime de 10,5 m.
Cercetarea de teren din anul 2000 s-a desfăşurat prin
practicarea mai multor casete, 4 perpendiculare pe
paramentele interior (C. 1 şi C. 3) şi exterior (C. 2 şi C. 4) al
zidului nordic de incintă, în zona de racord a acestuia cu
zidurile turnului porţii, una pentru degajarea laturii de V a
turnului porţii, una pentru degajarea curtinei nordice la V de
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precizate anterior demonstrează de fapt o mare adaptabilitate a
constructorilor la terenul insulei în general, dar şi la
particularităţi strict locale ale anumitor zone în care s-a ridicat

Pavimentul încăperii turnului poartă şi al cetăţii.
Pavimentul de piatră al încăperii turnului porţii, vizibil pe o lungime
de 13 m de la zidul care blochează poarta până la extremitatea
nordică exterioară, se înti~de spre interiorul cetă~i până în spatele
pintenului stâng al porţii. ln această zonă, constructorii n-au mai
apucat să adauge pavimentului ultimele două rânduri de blocuri.
Pentru a căpăta totuşi o oarecare orizontalitate, au îngrămădit
pământul galben nisipos pe care l-au căpăcuit la nivelul platformei
de piatră cu o placă de mortar. Pavajul cetăţii degajat la S de
turnul porţii pe o suprafaţă de 14 m (E - V) x 3,5 m (N - S),
măsurată de la zid până la suprafaţa săpată pentru cercetarea
necropolei, se compune din dale neregulate de piatră, mai bine
păstrate la V de intrare şi în cele două treimi dinspre V, dinspre
Dunăre ale intrării turnului porţii. În treimea estică a intrării în
turnul porţii se păstrează un pavaj din pietre mărunte. La S de
poartă, în zona zidului de E al porţii, în treimea dinspre E a
zonei degajate în dreptul intrării în turnul porţii, se observă o
zonă cu pământ cenuşiu mai prăfos care a spart pavajul cetăţii
în dreptul porţii, reprezentând probabil o intervenţie din
perioada medievală de existenţă a cetăţii. La 2 m spre SE faţă
de limita vestică a masivului scării, în zona în care ar trebui să
se găsească pavajul cetăţii, se află un complex reprezentat de
o locuinţă cu vatră care secţionează practic pavajul la 1,3 m
distanţă faţă de poartă şi se delimitează pe o suprafaţă de 3 (E
- V) x 2 (N - S) m. Între pietre s-au găsit fragmente ceramice din
specia nisipoasă, databile în secolul al XIV şi bucăţi de calotă
craniană arse, ceea ce ne determină să credem că este vorba
de un complex ulterior necropolei, datând din a doua jumătate a
secolului XIV-iea. Întregul pavaj descoperit, indiferent de
aspect, a fost acoperit cu un strat de pământ galben cenuşiu.
Mai precizăm că a fost reperat încă un complex funerar
aparţinând necropolei amenajate în secolele XIII - XIV în spaţiul
turnului poartă şi la S de acesta, ce urmează a fi cercetat într-o
campanie viitoare.

fortificaţia.

Zidurile turnului poartă. Atât latura vestică, cât şi cea
a turnului porţii se păstrează pe o lungime de 11,5 m de
la colţul format de zidul porţii cu zidul de incintă până la limita
sa nordică. Lăţimea zidurilor vestic şi estic ale turnului poartă
este de 2,4 m, cu precizarea că zidul vestic, la 2,4 m distanţă
de la racordul zidului de incintă cu zidul turnului poartă, are un
decroche de O, 1 m, în aşa fel încât lăţimea zidului este de doar
2,3 m. Aceste ziduri se lărgesc spre interiorul parterului turnului,
astfel încât în dreptul intrării interioare a porţii ajung până la
lăţimea de 3,65 - 3,7 m, iar în dreptul intrării exterioare la 3,3 m.
Înălţimea maximă păstrată a zidurilor porţii este de 1, 15 m de la
pavimentul încăperii în sus, ajungând prin demantelare până la
O, 15 m (cel estic) - 0,35 m (cel vestic). Extremitatea nordică a
porţii este marcată pe toate cele trei laturi cu un prag cu lăţimea
cuprinsă între 0,36 - 0,38 - 0,43 m. În C. 3, în colţul format de
zidul estic al turnului poartă cu paramentul interior al zidului de
incintă, zidul turnului prezintă două crepide, una lată de 0,37 m,
atât la E de poartă, cât şi la S de zidul acesteia, şi înaltă de
0,35 m, iar cealaltă, lată de O, 17 m în raport cu faţa primei
trepte amintite şi înaltă doar de O, 15 m, prezentându-se doar ca
o întăritură de colţ. În C. 2, în zona de racord a zidului vestic al
turnului poartă cu zidul nordic de incintă, se constată existenţa
unei crepide, atât pe paramentul exterior al zidului de incintă,
lată de 0,7 m, cât şi pe latura vestică a turnului poartă, lată de
0,36 m şi înaltă de 0,28 m. în C. 4 zidul estic al turnului poartă
coboară în două crepide succesive, prima cu lăţimea de 0,39 0,42 m şi înălţimea de 0,47 m, a doua lată de 0,4 - 0,42 m, cu
înălţimea vizibilă de O, 12 - O, 15 m.
Scara de acces la nivelul superior al turnului poartă.
Descoperită în campania de săpături din 1967, cu ocazia degajării
paramentului interior al zidului de incintă, la V de turnul poartă, se
prezintă ca un masiv de zidărie adosat turnului poartă, cu
dimensiunile de 5 x 2,2 m, situat pe faţa interioară a zidului de
incintă, în colţul dintre acesta şi turn, depăşind deci cu 0,2 m
înspre interior faţa de S a turnului poartă, compus din blocuri
ecarisate de dimensiuni mai mici decât paramentul interior al
incintei şi cel sudic al turnului poartă. Cu toată starea proastă de
conservare a blocurilor de piatră, s-au putut păstra totuşi în condiţii
mulţumitoare nu numai patru trepte, cum se menţiona anterior, ci
şase trepte vizibile, cu următoarele lăţimi şi înălţimi măsurate de
jos în sus: 0,31 I O, 12 m, 0,3 I 0,32 m, 0,32 I 0,32 - 0,36 m, 0,28
I 0,31 m, 0,38 I 0,3 m, 0,38 I 0,3 m. Patul de mortar care pornea
din faţa primei trepte a scării cobora uşor spre V, într-o pantă
care masca de fapt adosarea scării la zidul de incintă.
În interiorul cetăţii, în S. I I 1956, la V de turnul poartă, au
fost descoperite ruinele unui zid, orientat aproximativ paralel cu
zidul de incintă, considerat a fi fost construit odată cu zidul de
incintă şi servind drept platformă de acces la treptele porţii. în
legătură cu acest complex, reperat în 1956, dar degajat în C. 1 I
2000, precizăm că se conturează un masiv de zidărie, compus
din patru şiruri de blocuri de piatră cu dimensiunile de 3, 1 m (E
- V) x 2, 15 m (N - S), dispus oarecum oblic faţă de linia zidului
de incintă şi faţă de scara de acces în turnul porţii. Cert este că
masivul de zidărie ajunge până în dreptul patului de mortar din
faţa scării, iar al treilea rând de blocuri de la N spre S, care se
află mai jos decât celelalte, a fost suprapus de un pat de mortar
care reprezintă nivelul de călcare din interiorul cetăţii. Mai sunt
necesare degajări în suprafaţă pentru înţelegerea rolului acestui
complex.

estică

Ion Nestor, Petre Diaconu, Materiale, 5, 1959, p. 587 - 592;
Petre Diaconu, Materiale, 6, 1960, p. 653 - 666; idem,
Materiale, 7, 1961, p. 599 - 608; idem, Radu Popa, Niţă
Anghelescu, Materiale, 8, 1962, p. 713 - 722; Petre Diaconu,
Dacia, N.S., 5, 1961, p. 485 - 501; Radu Popa, Studii, 1, 1964, p.
107 - 115; Petre Diaconu, în: Revista muzeelor, 2, 1965, 1, p.
15 - 19; Dumitru Vîlceanu, SCIV, 16, 1965, 2, p. 291 - 305;
Petre Diaconu, Dacia, NS, 1O, 1966, p.365 - 371; Dumitru
Vîlceanu, SCIV, 18, 1967, 4, p. 593 - 615; Petre Diaconu, BMI,
1, 1971, 1, p. 3 - 20; idem, Byzantina, 1O, 1976, p. 409 - 447;
idem, CCDJ, 1, p. 107 - 112; P. Diaconu, R. Popa, Zidurile
cetăţii. Poarta şi portul, în: P. Diaconu, D. Vîlceanu, Păcuiul lui
Soare. I. Cetatea bizantină, Bucureşti, 1972, p. 27 - 46; Petre
Diaconu, Dan Căpăţână, CCDJ, 5 - 7, 1988 - 1989, p. 153 156.
2 . R Popa, Dacia, NS, 11, 1967, p. 271 - 292; idem, La porte
nord de la forteresse byzantine du Xe s. de Păcuiul lui Soare et
ses relations avec l'architecture militaire byzantine, în: Actes du
premier congres international des etudes balkaniques et SE
europeennes, Sofia, 1970, p. 569 - 577; Mira Dordea-Voitec,
L'etude de restitution de la porte nord de la forteresse byzantine
de Păcuiul lui Soare, Dacia, NS, 11, 1967, p. 293 - 299; R.
Popa, în: P. Diaconu, D. Vîlceanu, Păcuiul lui Soare. I. Cetatea
bizantină, Bucureşti, 1972, p. 29 - 36.
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călcare din exteriorul complexului 2 se găseşte la adâncimea
de -1,2 m, iar podeaua locuinţei la -1,7 m. Între adâncimile
amintite, la E de locuinţă, am descoperit fragmente ceramice
datate în secolul XI şi două monede emise în secolul VI, ceea
ce demonstrează că pământul este purtat. La adâncimea de 2,25 m am surprins podeaua altei locuinţe - complexul 13. În
partea de S a sondajului (în caroul 20) am descoperit un pietrar
dublu, ce aparţine locuinţei amintite. Materialul ceramic recoltat
din umplutura locuinţei se datează în secolul XI. Am păstrat
cuptorul şi ne-am adâncit doar în partea de N a sondajului, pe o
lungime de -2,6 m. Sub podeaua complexului 13 am dat de un
strat de pământ galben tasat, gros de 0,45 - 0,5 m, ce conţinea
doar material ceramic de epocă romană. Probabil că acest
pământ, folosit pentru nivelare, fusese adus din aşezarea civilă
datată în epoca amintită. La sfârşitul campaniei ne-am oprit la
adâncimea de -3, 1 m, pe un pământ negru, cercetările urmând
a fi continuate anul viitor.
Al patrulea sondaj a fost realizat în carourile 26 - 27, în
capătul nordic al secţiunii magistrale. În dreptul ţăruşului 25, la
adâncimea de -1,4 m în profilul vestic se găseşte podeaua
complexului 1, surprinsă în 1998, suprapusă de un strat de
umplutură. Urmează un alt strat de umplutură sub care, la
adâncimea de -2,3 m se găseşte podeaua complexului 8,
complex cercetat aproape în totalitate în 1999.
Sub podeaua complexului 8 am dat de un strat de pământ
negru, gros de 0,4 - 0,6 m, apoi unul de dărâmătură din piatră
cu o grosime maximă de 0,45 m. Sub dărâmătura amintită,
apare un strat de pământ negru, tasat, gros de 1 m în dreptul
ţăruşului 25, care se îngustează continuu, dispărând complet
spre capătul nordic al sondajului. Sub stratul de dărâmătură, în
partea de N a sondajului, am găsit resturile unui zid (două
asize) din pietre nefasonate legate cu pământ, orientat NVV SEE. Zidu!ui îi corespundea o podea superficială, care spre S
se găseşte sub pământul negru amintit. Podeaua reprezintă
ultimul nivel romano-bizantin, deoarece în dărâmătură şi în
pământul negru s-au găsit fragmente de amfore datate în
această perioadă (L R 1 şi L R 2). La -3,8 m faţă de nivelul
actual de călcare (în dreptul ţăruşului 25, în profilul vestic)
apare un strat de dărâmătură din ţigle şi olane, cu o grosime
cuprinsă între 0,5 şi 0,65 m. În această dărâmătură am găsit
numeroase fragmente ceramice romano-bizantine (majoritatea
de la amfore L R 2) şi o monedă emisă în secolul VI. La
adâncimea de -4,45 m, sub dărâmătura amintită, apare o podea
din lut galben, cu resturi de grinzi carbonizate. Sub această
podea avem un strat de pământ negru tasat, ce conţine
ceramică romană timpurie (în special fragmente de amfore
Zeest 64). La -5,3 m faţă de actualul nivel de călcare apare
solul steril.
În profilul de S al sondajului apare o groapă cu
adâncimea de -1,2 m, săpată în steril. În aceasta, alături de
ceramică romană timpurie, apar şi câteva fragmente de vaseborcan getice.
În partea de E a promontoriului am trasat o nouă sectiune
(S. VI), orientată E - V, lungă de 10 m şi lată de 2 m. La sfâ~şitul
campaniei ne găseam la adâncimea maximă de -1,25 m (în
capătul vestic al secţiunii), într-un strat de umplutură medievală.
În S. VI, alături de materiale arheologice datate în secolele XI XII, am descoperit numeroase fragmente ceramice romane, o
monedă din aceeaşi perioadă, câteva fragmente ceramice din
prima epocă a fierului şi un topor şi un frecător din epoca
bronzului.

142. Ostrov, corn. Ostrov, jud. Tulcea [Beroe]
Punct: Piatra Frecăţei
Cod sit: 161115.01
Colectiv: Alexandru Barnea - coordonator ştiinţific (FIB, IAB), Dorei
Paraschiv, Mihaela Iacob, Ioan Vasiliu (ICEM Tulcea)

În perioada 25 septembrie - 11 octombrie au fost
continuate cercetările pe promontoriul de pe malul Dunării.
După degajarea, parţială sau totală, a nouă locuinţe, datate
între începutul secolului XI şi mijlocul secolului următor, în
campaniile 1998 şi 1999, scopul cercetărilor din acest an a fost
stabilirea stratigrafiei aşezării, prin practicarea unor sondaje în
secţiunea magistrală.

Primul sondaj a fost realizat în carourile 7 - 9. Sub
podeaua complexelor suprapuse 5 - 6, am continuat săpătura,
la N de cuptoarele acestora şi am surprins parţial o altă locuinţă
semiîngropată (~olţul de SV al acesteia), pe care am denumit-o
complexul 1O. ln umplutura complexului 1O am descoperit
fragmente ceramice datate în secolul XI. Pe laturile de S şi de V
ale acestuia am surprins trei gropi de par, cu diametrul de 10
cm şi adâncimea de cca. -0,3 m. Podeaua locuinţei se găseşte
la adâncimea de -2,2 m faţă de actualul nivel de călcare.
Locuinţa fusese săpată în pământul steril, deci în această zonă
a secţiunii nu există nivele arheologice anterioare secolului XI.
Al doilea sondaj a fost realizat în carourile 11 - 12. în
această zonă săpătura fusese abandonată în anul 1998; la
sfârşitul acelei campanii, ne găseam în dreptul ţăruşului 1O la
adâncimea de -1,3 m faţă de actualul nivel de călcare (în
profilul vestic), într-un strat de umplutură. La -1,65 m faţă de
actualul nivel de călcare (în dreptul ţăruşului 1O, în profilul
vestic) am surprins podeaua unei locuinţe - complexul 11.
Deocamdată putem delimita doar latura de S a complexului 11,
aceasta aflându-se în dreptul ţăruşului 1O. Podeaua locuinţei,
pe care se găseşte un strat superficial de arsură, are o grosime
de cca. 1Ocm şi este realizată din pământ galben. În colţul de
NV al sondajului am surprins o groapă ce pleacă de la această
podea. Fundul gropii se găseşte la -4,3 m faţă de actualul nivel
de călcare. Pe podeaua complexului 11 am descoperit
numeroase fragmente ceramice datate în sec. XI (majoritatea
de la vase-borcan şi amfore), o cruce-relicvar caracteristică
aceleiaşi perioade şi o monedă. În groapa din colţul de NE am
găsit doar trei fragmente ceramice romane timpurii şi o monedă
emisă în secolul III. Sub podeaua complexului 11 se găseşte un
strat de pământ negru, tasat. Sub acesta, la -2,6 m faţă de
nivelul actual de călcare (în dreptul ţăruşului 1O, în profilul
vestic), am surprins pământul steril, care este suprapus de un
strat subţire de arsură. Pe steril am descoperit un vas-borcan
complet şi mai multe fragmente ceramice specifice secolului XI.
În partea de E a secţiunii, aproape de profil, am surprins o
locuinţă săpată în steril - complexul 12. Podeaua acesteia este
la adâncimea_ de -2,45 m faţă de actualul nivel de călcare (în
profilul de E). ln colţul de NE al sondajului am găsit o groapă de
par, cu diametrul de 1Ocm şi adâncimea de -0,25 m. Cea mai
mare parte a complexului 12 se aftă la E de sondajul nostru.
Din cele relatate, rezultă că nici în cazul de fată nu au fost
surprinse contexte arheologice anterioare perioadei medievale
timpurii.
Al treilea sondaj a fost practicat în jumătatea de E a
carourilor 20 - 21, intrând în partea de SE a complexului 2,
surprins în 1998 şi cercetat în totalitate în 1999 (fapt pentru
care am lărgit _secţiunea de control spre E cu încă 2 m în
această zonă). ln dreptul ţăruşului 19, în profilul de E nivelul de
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Abstract

rudimentar din pământ bătătorit amestecat cu pietre mici şi
fragmente de cărămizi, care se păstrează ceva mai bine în
carourile H 6 - H 4, la -0,4 I -0,60 m faţă de nivelul actual. Este
vorba de ultimul nivel de locuire intramuran, databil în secolul al
Vl-lea, mai exact în prima sa jumătate. Pentru nivelele
anterioare, datele cele mai clare s-au obţinut în caroul H 6,
unde, sub pavajul târziu s-a reperat un nivel de secol V p. Chr.,
care are la bază o podină de lut foarte tare, având în amestec
multă cărămidă pisată, aflată la -0,9 I -1 m. Sub aceasta există
un nivel destul de consistent care, pe baza ceramicii, se
datează în secolul al IV-iea. În caroul H 9 s-a verificat încă o
dată situaţia stratigrafică din faţa incintei de V, cu rezultate mai
puţin concludente decât în celelalte carouri săpate pe traiectul
acesteia în 1980 - 1981, dar care pot fi interpretate pe baza
observaţiilor mai vechi. Astfel, imediat sub vegetal apare nivelul
de demantelare a incintei cu bucăţi de mortar şi foarte multă
piatră provenită din emplecton, care se opreşte la baza primei
asize de blocuri din parament (de altfel şi singura păstrată). Se
confirmă acţiunea de demolare sistematică a incintei, observată
pe toate laturile acesteia, care a început cel mai probabil în a
doua jumătate a secolului al Vl-lea şi a continuat până în
perioada modernă. Sub stratul de demantelare se găseşte o
groapă cu mortar abundent care coboară până la 0,5 m sub
prima asiză (-1,2 m faţă de nivelul actual). Mai jos se află un alt
strat cu mortar (mai puţin consistent decât în precedentele şi
diluat în pământ), care aparţine cel mai probabil momentului de
construcţie. Sub aceste nivele cu mortar nu mai apare decât o
umplutură masivă cu fragmente ceramice din secolele III - IV,
surprinsă doar până la -2 m, atât cât ne-a permis adâncirea
pânza freatică.
De asemenea, s-au mai desfiinţat o parte din martorii
prăbuşiţi în carourile D1 - D2 şi E1 - E2, situate în colţul de SE
al fortificaţiei, punându-se în evidenţă structurile de locuire
identificate în campaniile din 1995 şi 1996: zidul paralel cu
incinta, pavajul din dale mari de calcar din faţa acestuia,
precum şi latura de N a încăperii adosate incintei. În legătură cu
aceasta din urmă trebuie să precizăm că, deşi există probe
clare că a fost utilizată cel puţin în secolele IV - V, este posibil
să fie anterioară fortificaţiei, deoarece laturile sale de N şi de S
se prelungesc în afara incintei de E.
Cercetările efectuate în cursul acestei campanii sunt încă
insuficiente pentru cunoaşterea mai în detaliu a structurilor de
locuire din interiorul fortăreţei. În afară de edificiile adosate
incintei de N şi de S identificate în campaniile mai vechi, care
necesită unele clarificări de ordin cronologic, există indicii
privind existenţa unei construcţii în colţul de SV al burgului, pe
care ne propunem să o căutăm în campaniile viitoare. Un
obiectiv important pentru campania anului viitor este cercetarea
carourilor trasate pe direcţia N - S prin mijlocul fortificaţiei, care
trebuie să aducă precizări stratigrafice mai clare asupra relaţiei
dintre zidul de incintă şi zona intramurană. De asemenea
trebuie continuată eliminarea martorilor din sectorul de SE şi
efectuarea unor sondaje care să precizeze relaţia dintre incinta
de E şi locuinţa pe care aceasta o încalecă. O problemă care
trebuie clarificată de cercetările viitoare are în vedere şi
perioada în care a fost ridicat quadriburgium-ul. Până acum nu
avem dovezi certe pentru o datare în epoca lui Constantin,
cantitatea de monede din a doua jumătate a secolului al IV-iea
şi din secolul al V-lea făcându-ne să presupunem ridicarea lui
mai degrabă în această perioadă.
În ceea ce priveşte starea de conservare a sitului, trebuie
să atragem atenţia că zidurile scoase la suprafaţă sunt
insuficient protejate şi avem în vedere în primul rând pe cele din
sectorul de E extramuros, care sunt afectate mai ales de

The goal of the 2000 archaeological campaign at Piatra
was to establish the settlement's stratigraphy. ln the
southern part of the main trench two more trenches were dug
up, where we have noticed that the Early Middle Ages layer
superposes directly the virgin soii. ln the northern part of the
main trench we discovered under the Early Middle Ages layer
an Early Roman layer and a Late Roman one.
Frecăţei

143. Ovidiu, corn. Ovidiu, jud.
Punct: Fortificaţia
Cod sit: 60696.01

Constanţa

romano-bizantină

Colectiv: Gheorghe Papuc - responsabil, Cecilia
Băjenaru (MINAC)

Paşca,

Constantin

Şantierul arheologic de la Ovidiu constituie unul din cele
mai importante obiective arheologice aflate în planul de
cercetare al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa. Ovidiu este un mic oraş situat la 1O km NNV de
Constanţa, pe malul vestic al lacului Siutghiol. Situl arheologic
se află la marginea de SE a oraşului, pe malul lacului amintit, în
dreptul insulei Ovidiu. Săpăturile s-au derulat pe parcursul mai
multor campanii începând cu anul 1979, întrerupte însă din
lipsă de fonduri între 1986 - 1992 şi în 1997. Colectivul de
cercetare, care l-a avut drept coordonator până în 1999 pe
regretatul Mihai Bucovală, este alcătuit în prezent din Gheorghe
Papuc, Cecilia Paşca şi Constantin Băjenaru. Cele 13 campanii
de săpături au condus la descoperirea unei fortificaţii de tip
quadriburgium datând din secolele IV - VI p. Chr., dar şi a altor
vestigii importante, precum apeductul care alimenta oraşul
Tomis sau urmele de locuire din secolele li - III p. Chr. (în
legătură se pare tot cu un punct fortificat).
Fiind până acum singura fortificaţie de acest tip din
Dobrogea cercetată sistematic, quadriburgium-ul de la Ovidiu"
prezintă un interes major pentru studierea sistemului defensiv
roman şi romano-bizantin din Scythia Minor. Din păcate, starea
de conservare a vestigiilor scoase la lumină de-a lungul anilor
este destul de precară, excepţie făcând două din turnurile
fortificaţiei care au beneficiat de lucrări de consolidare în anii
'80.
Campania 2000 s-a desfăşurat în perioada 20 iunie - 14
iulie cu un buget limitat, asigurat exclusiv de Universitatea
"Ovidius" din Constanţa, şi a avut ca principal obiectiv
clarificarea stratigrafiei şi identificarea altor posibile elemente
constructive în zona intramurană. În acest scop s-au redeschis
mai vechile carouri H 3, H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 9, trasate în
1981 pe direcţia E - V în zona centrală a burgului, dar
insuficient cercetate la acea vreme, şi s-au trasat noi carouri pe
axa N - S, plasate tot în mijlocul fortăreţei (K 6, J 6, I 6, G 6, F
6, E 6, D 6, C 6). Prin verificarea stratigrafiei din aceste carouri
încercăm să obţinem date revelatoare pentru structura
interiorului fortificaţiei şi mai ales pentru identificarea nivelelor
anterioare secolului al Vl-lea. Lipsa unor fonduri substanţiale nu
ne-a permis decât cercetarea vechilor carouri, cele nou trasate
rămânând a fi săpate în campania viitoare.
Profilul de N al carourilor de pe axa E • V ne-a oferit un
prim indiciu asupra stratigrafiei intramuros. Astfel, sub pământul
vegetal cu o grosime medie de 0,3 - 0,4 m, apare un strat nu
prea gros de depuneri arheologice având la bază un pavaj
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Obiectivele cercetării: săpătura arheologică desfăşurată a
avut un caracter de salvare datorită amenajării în acest punct a
unei baze de aprovizionare cu materiale de construcţie pentru
firma DROMET S.A., firmă ce avea ca obiectiv lucrări de
amenajare a unei porţiuni din şoseaua Zalău - Satu Mare.
Scopul cercetării a fost acela de a salva posibilele complexe
arheologice existente, stabilirea stratigrafiei precum şi
realizarea încadrării cronologice
Rezultatele cercetării. Situl arheologic este amplasat pe o
terasă situată în partea stângă a şoselei Zalău - Hereclean în
apropierea fostei ferme ISCIP, actualmente sediul bazei SC.
Dromet S.A.. Săpătura arheologică a avut un caracter de
salvare pentru eliberarea terenului de sarcină istorică, cauzată
de descoperirea în urma cercetărilor de suprafaţă a unor
materiale arheologice aparţinând mai multor epoci istorice.
Cercetarea arheologică a sitului din acest punct, s-a
realizat prin trasarea unei secţiuni şi a mai multor casete.
Sectiuni: S. 1 - cu dimensiunile de 1,5 x 85m; Casete: Cas. A 5 x 6,5 m; Cas. B - 5 x 6,5 m; Cas. C - 5 x 6,5 m; Cas. D - 5 x
6,5 m, Cas. E - 5 x 6,5 m; Cas. F - 5 x 6,5 m; Cas. G - 5 x 6,5
m; Cas. H - 5 x 6,5 m; Cas. I - 5 x 6,5 m; Cas. J - 5 x 6,5 m;
Cas. K - 5 x 6,5 m; Cas. L - 5 x 6,5 m; Cas. M - 5 x 6,5 m; Cas.
N - 5 x 6,5 m; Cas. O - 5 x 6,5 m; Cas. P - 5 x 6,5 m.
Complexele arheologice cercetate. În S. 1 au fost
surprinse mai multe complexe:
Groapa Gr. 1 conturată la -0,35 m adâncime, în care
au apărut câteva fragmente dintr-o situlă celtică.
Groapa Gr. F conturată la adâncimea de -0,4 m din
care provine un fragment de râşniţă şi câteva
fragmente ceramice.
Locuinţa L. 4, locuinţă de suprafaţă. Au fost surprinse
urmele tălpilor de lemn din cadrul pereţilor precum şi
gropile unor stâlpi din colţurile locuinţei. Materialul
arheologic recoltat pare să aparţină bronzului
timpuriu.
Mormântul M. 2 conturat la -0,2 m adâncime. Este de
incineraţie cu resturile cinerare (oase umane) depuse
în urnă. Aparţine slavilor timpurii.
Locuinţa L. 1 conturată la -0,3 m adâncime. Este de
tipul adâncit având o formă aproximativ circulară.
Materialul arheologic descoperit aparţine epocii
romane (sec. li - III p. Chr.).
Cas. A - a fost surprinsă o parte din L. 1 cercetată şi în S.
1.
Cas. B - la adâncimea de -0, 15 m a fost cercetat
mormântul M. 6 de incineraţie în urnă (slav timpuriu).
În martorul dintre casetele C şi B a mai fost cercetat încă
un mormânt de incineraţie M. 7, dar fără ca resturile cinerare să
fie depuse în urnă.
Cas. C - la -0,3 m adâncime a fost surprinsă groapa Gr. 1,
umplută cu pământ negru amestecat cu chirpic şi cărbune.
În martorul dintre cas. D şi cas. C a fost cercetat
mormântul de incineraţie M. 3 conturat la -0,32 m adâncime,
resturile cinerare fiind depuse în urnă.
În casetele E şi F la adâncimea de -0,3 m a fost conturată
locuin!a L. 2. Aceasta este de tip adâncit, de formă aproximativ
circulară, fiind surprinse şi două gropi de la stâlpii de susţinere.
Materialul arheologic descoperit încadrează complexul în
perioada romană (sec. li - 111).
În casetele G, H şi I au fost surprinse gropile de stâlpi de
la mai multe locuinţe de suprafaţă din sec. li - III.
În caseta I au fost cercetate două gropi notate cu A şi B,
conturate la adâncimea de -0,3 m. Materialul arheologic recoltat
este redus din punct de vedere cantitativ.

infiltraţiile apei care se află la mică adâncime. Prin urmare este
absolut necesară consolidarea acestora, ca de altfel şi a unor
părţi din fortificaţie precum incinta de E sau turnurile de NE şi

sv.

Bibliografie
1. M. Bucovală, Gh. Papuc, Pontica, 13, 1980, p. 275 - 283;
2. idem, Pontica, 14, 1981, p. 211 - 216;
3. idem, Pontica, 17, 1984, p. 153 - 156;
4. M. Bucovală, Analele Dobrogei, s. n., I I 1, 1995, p. 42 - 48;
5. M. Bucovală, Cecilia Paşca, în: Cronica cercetărilor
arheologice. Campania 1998, Vaslui, 1999, p. 31 - 32.

144. Panduru, corn. Baia, jud. Tulcea
Cod sit: 159838.01
Raport arheozoologic
Dragoş

Moise (MNIR - CNCP)

Resturile faunistice exhumate în cursul săpăturilor de
salvare întreprinse în anul 2000 sunt încadrate în faza A1 a
culturii Gumelniţa şi sunt în număr de 822. Două fragmente
osoase aparţin păsărilor, asupra acestora nu s-a făcut încă
determinarea specifică. Din cele 820 resturi de mamifere, 360
au putut fi determinate specific sau generic.
Au fost identificate cele 5 specii domestice caracteristice
epocii: vită (Bos taurus)- NR= 163, oaie (Ovis aries) - NR= 23,
capră (Capra hircus) - NR = 6, porc (Sus domesticus) - NR =
43, câine (Canis familiaris) - NR = 9, precum şi 6 specii
sălbatice: bour (Bos primigenius) - NR = 11, cerb comun
(Cervus e/aphus) - NR= 16, cerb lopătar (Dama dama) - NR=
1, căprior (Capreo/us capreolus) - NR= 3, mistreţ (Sus serata
attila) - NR = 8, iepure (Lepus europaeus) - NR = 2
Privitor la raportul mamifere domestice I mamifere
sălbatice în funcţie de numărul de resturi, se observă că acesta
înclină mult în favoarea primelor (85,83% NR domestice,
11,39% NR sălbatice).
În cadrul animalelor domestice se constată predominanţa
bovinelor (45,28% NR), urmate de ovicaprine (26, 11 % NR total
ovicaprine) şi de suine (11,94% NR).
În cadrul animalelor sălbatice procentele cele mai
însemnate le de!in cerbul (4,44% NR) şi bourul (3,06% NR).

145. Panic, corn. Hereclean, jud.
Punct: Baza DROMET SA

Sălaj

Cod sit: 141438.03
Colectiv: Dan
Horea, Sanda

Băcueţ Crişan

Băcuet Crişan,

- responsabil, Matei V. Alexandru, Pop
Stanciu Ioan (MJIA Zalău)

Scurtă prezentare a sitului. tipul sitului: Situl este
amplasat pe a doua terasă a văii Zalăului în partea stângă a
şoselei Zalău - Hereclean (spre Satu Mare). Săpătura
arheologică desfăşurată în acest punct a avut un caracter de
salvare, rezultatele cercetărilor indicând existenţa unei locuiri
din epoca bronzului, din perioada secolelor li- III p. Chr. precum
şi o necropolă slavă de incineraţie (secolele VI - VII).
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În caseta J au fost cercetate mai multe complexe notate
cu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pentru a putea stabili perioada cronologică în
care pot fi încadrate aceste complexe sunt necesare analize
asupra materialului arheologic descoperit.
În casetele K şi L au apărut de asemenea gropi de stâlp
de la locuinţe de suprafaţă.
În caseta M a fost cercetat mormântul de incineraţie M. 5
conturat la adâncimea de -0,35 m şi groapa Gr. E, conturată de
asemenea la -0,35 m adâncime.
În caseta N a fost cercetată locuinţa L. 3, conturată la
adâncimea de -0,34 m. Este de formă circulară uşor alungită.
Au fost surprinse de asemenea urmele a două gropi de stâlp.
Materialul arheologic indică apartenenţa complexului perioadei
secolelor li - 111.
În caseta O au fost cercetate gropile G şi O, conturate la
adâncimea de -0,3 m.
În casetele O şi P au fost surprinse mai multe gropi de
stâlp aparţinând unor locuinţe de suprafaţă.
Săpăturile arheologice efectuate în acest punct au dus la
descoperirea unui număr de trei locuinţe de tip adâncit, şapte
locuinţe de suprafaţă, şapte morminte de incineraţie aparţinând
slavilor timpurii şi mai multe gropi.
Obiectivele cercetării viitoare: Importanţa aşezării
descoperite aici precum şi a necropolei de incineraţie impune
de la sine necesitatea cercetării prin săpături arheologice şi a
zonei necercetate.

146.

Pâclişa,

m). Complexul, consta dintr-o aglomerare de bolovani de râu şi
fragmente ceramice, acoperind o suprafaţă de circa 1 m2 ,
suprafaţa sa reală putând fi însă mai mare, având în vedere că
nu s-a procedat la o dezvelire integrală prin casetare. În cadrul
ceramicii descoperite, s-au putut reconstitui parţial un vas
borcan, decorat cu brâu alveolar şi butoni, o strachină cu buza
evazată şi o alta cu buza invazată. Din punct de vedere
tipologic, formele se înscriu în repertoriul culturii Basarabi. Prin
factura pastei şi lipsa decorului de pe cele două străchini, se
poate avansa ca ipoteză de lucru, apartenenţa complexului
respectiv la o fază târzie a culturii Basarabi.
Prezenţa unor resturi osteologice, răvăşite cu ocazia
lucrărilor agricole, pe a doua terasă a Mureşului, ne-au
determinat să deschidem o altă secţiune, S. 2 = 1Ox 1,2 m x 0,5 m, orientată SV - NE (teren: Iancu Alexandru).
Toate cele 3 morminte salvate, au fost afectate într-un fel
sau altul de lucrările amintite.
M. 1. Identificat în dreptul m. 6,40, mai păstra intacte doar
discurile intervertebrale şi vertebrele regiunii cervicale, fapt care
ne-a permis să deducem că se afla orientat pe axul E - V,
situaţie similară constatată dealtfel şi la M. 2 şi M. 3.
M. 2. Scheletul a fost depus în decubit dorsal. Osul frontal
al neurocraniului a fost atins în timpul lucrărilor agricole, iar
regiunea cervicală şi discurile intervertebrale erau uşor
deplasate. Membrele superioare se aflau dispuse pe lângă
corp, iar radiusul de la antebraţul stâng era poziţionat oblic pe
regiunea lombară. Accesorii: inel digital torsadat, cercel de
tâmplă cu o extremitate în formă de "S" şi monede.
M. 3. Pentru dezvelirea lui, s-a impus realizarea unei
casete - C. 1 = 2,4 x 1 m, între m. 5,3 şi 7,7. Defunctul a fost
depus în decubit dorsal. Cu 1 excepţia calotei craniene şi a
humerusurilor, restul scheletului s-a păstrat intact, în poziţia
anatomică firească. Braţele erau aşezate pe lângă corp.
Din zona cuprinsă între M. 1 şi M. 3, s-au recuperat din
stratul arabil şi alte piese metalice (inel digital, cercei de tâmplă)
din inventarul funerar, antrenate din unul din aceste morminte,
în timpul lucrărilor agricole sezoniere. În ultima secţiune S. 3 =
1Ox 1 m x -0,5 m, deschisă la 5 m distanţă de S. 2, pe axul NE,
nu s-a mai depistat nici un mormânt.
Pe a treia terasă (teren: Florea Sofica), la aproximativ 30
m spre N, au apărut alte resturi osteologice, între care
fragmente de calotă răvăşite, fapt care ne determină să
admitem că necropola se întinde şi pe această terasă. Din
punct de vedere al încadrării culturale, toate accesoriile
complementare, au corespondenţe tipologice destul de clare, în
orizontul Bjelo Brdo.
La momentul actual, datorită situaţiei concrete din teren,
riscul ca necropola să fie afectată considerabil de lucrările
agricole este foarte mare, fapt pentru care, considerăm că
unica soluţie o reprezintă cercetările de salvare.

mun. Alba Iulia, jud. Alba

Punct: "La Izvoare"
Cod sit: 1062.01
Colectiv: Horia Ciugudean, Aurel

Dragată

(MNUAI)

În anul 1970 (1972 ?), la ieşirea din suburbia Pâclişa,
aproape de drumul spre Vurpăr, în punctul numit de localnici
"La Izvoare", s-au descoperit accidental trei morminte de
inhumaţie. Inventarul funerar al acestora, consta din cercei de
tâmplă, prevăzuţi cu o extremitate în formă de "S" (V. Moga, H.
Ciugudean, Repertoriul arheologic al judetului Alba, Alba Iulia,
1995, p. 147). În această perioadă de timp, perimetrul în cauză
a fost afectat de o alunecare de teren, care a blocat şi accesul
spre Vurpăr, fapt ce a impus intervenţia utilajelor mecanice. Nu
este exclus, ca tocmai în această conjunctură, să se fi produs şi
descoperirea fortuită la care facem referire. Fiind informat
despre această descoperire inedită, Gheorghe Anghel a reuşit
să localizeze cu aproximaţie cimitirul, salvând totodată şi alte
accesorii, care au intrat în colecţiile Muzeului Naţional al Unirii
din Alba Iulia. Din analiza materialului metalic prelevat cu acest
prilej, putem remarca cercei întregi sau cu "S"-ul fragmentar,
confecţionaţi din fir de sârmă de argint, circular în secţiune, cu
grosimea de 0,03 cm şi deschiderea diametrică cuprinsă între
1,5 -1,8 cm.
Din aceste considerente, sondajul arheologic din
noiembrie 2000, a urmărit localizarea exactă a perimetrului
necropolei, precum, şi obţinerea unor date, referitoare la ritul şi
ritualul funerar.
În acest sens, s-a trasat lângă axul drumului o primă
secţiune - S. 1 = 1O x 2 m, orientată VSV - ENE (teren: Olar
Petru). Cercetările din această secţiune, au condus la
dezvelirea unui complex hallstattian (caroul 1, adâncimea de -1

147. Pâncota, jud. Arad
Punct: Cetatea turcească
Cod sit: 9663.01
Colectiv: Daniela Marcu - responsabil (S.C. Damasus S.R.L.); George
Pascu Hurezan (CMJ Arad}; Suzana Heitel (llA Bucureşti)

Cetatea denumită "turcească" este o cetate de pământ cu
exterior, relativ bine conservată, amplasată în partea sudestică a oraşului Pâncota. Situl a fost cunoscut încă în secolul
şanţ
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spre interiorul bisericii aceste decroşuri foloseau pentru
susţinerea sistemului de închidere, iar spre exterior formau un
fel de contraforturi, cu rol mai degrabă decorativ decât static.
Coordonatele tehnice ale acestor ziduri sunt structural diferite
de cele ale absidei, şi este puţin probabil ca ele să aparţină
unei aceleiaşi etape de construcţie; putem lua în calcul
posibilitatea ca această primă biserică să fi funcţionat cu un
altar pe care încă nu îl cunoaştem.
A doua pereche de ziduri delimitează o navă cu lăţimea
interioară de 6, 15 - 6,25 m. Zidurile au o lăţime maximă de 1,2
m, şi se prezintă sub forma unor structuri uniforme, fără să fie
posibilă delimitarea dintre fundaţie şi elevaţie; presupunem însă
că nu a fost dislocată decât elevaţia. Materialul de construcţie
este format din bolovani de piatră de dimensiuni diferite, iar
spre interiorul bisericii se creează aceeaşi impresie de
parament alternativ pe care am descris-o în cazul absidei; în
stadiul actual al cercetărilor putem să avansăm ipoteza că
acestea aparţin aceleiaşi etape de construcţie, respectiv unei a
doua biserici. Nava acesteia pare să fi fost prevăzută spre NE
cu o sacristie.
Cimitirul. În interiorul şi exteriorul bisericii s-a dezvoltat
un cimitir din care au fost cercetate 14 morminte, grupate după
cum urmează:
a. morminte cu cislă din piatră: 3 morminte, toate
exterioare, toate jefuite. (M. 1, M. 13, M. 14)
b. morminte cu nişă rotundă pentru cap: un mormânt
interior, parţial deranjat (M. 3), 3 morminte cu sicriu din
lemn, 4 morminte exterioare (M. 5, 1O, 11, 12), 6
morminte interioare (M. 2, 4, 6, 7, 8, 9).
Indiferent de categorie, toate mormintele sunt orientate în
axul bisericilor, deviat spre N cu 40°; în stadiul actual al
cercetărilor este însă dificil de precizat căreia dintre biserici îi
aparţin. Mormintele din interior ar putea fi legate de biserica I, în
limitele căreia se grupează în mod evident. Mormintele cu cislă
par a fi exclusiv în exteriorul bisericii 11, şi pot să reprezinte
cimitirul acesteia. În umplutura gropilor au fost descoperite
diverse obiecte de inventar (monede, ceramică, metal) datând
din secolele XIV - XVI, dar sunt prea puţin semnificative pentru
datare deoarece în mod clar au fost purtate de intervenţiile de
jefuire.
Construcţia "turcească". În jumătatea estică a S. 2 a
fost surprins un zid masiv din piatră, cu un traseu mult deviat
spre N faţă de axul bisericii. În acest stadiu al cercetărilor
considerăm zidul ca aparţinând unei construcţii din evul mediu
târziu, după demolarea (cel puţin parţială) a bisericii. Ipotetic
poate fi luată în discuţie etapa turcească.
Zidul are o lăţime maximă de 1,5 m, iar talpa fundaţiei se
află la -2 m faţă de nivelul actual de călcare; materialul de
construcţie este alcătuit din bolovani de piatră de dimensiuni
foarte variabile, şi destul de frecvent din fragmente de piatră de
talie provenite din demolarea bisericii. Partea superioară a
zidului este demolată neregulat, în pantă, şi în general apare
imediat sub stratul vegetal. În ansamblu zidăria este extrem de
neregulată, şi nu permite delimitarea paramentului vizibil de cel
subteran.
În imediata apropiere a absidei bisericii, şanţul de fundare
a intersectat groapa unui mormânt cu cislă din blocuri şi lespezi
de piatră (M. 14); o parte dintre acestea au rămas in situ.
Materiale. În cursul săpăturii au fost descoperite o serie
de materiale datând în principal din secolele XIV - XVI, cu
excepţia sticlăriei care aparţine predominant secolelor XVIII XIX, fiind recoltată dintr-o groapă de gunoi. Ceramica aparţine
tipurilor obişnuite pentru această perioadă, este de calitate
bună şi foarte bună, arsă oxidant sau inoxidant. În mod

al XIX-iea, când au fost efectuate o serie de săpături
amatoriceşti care au scos la iveală, în interiorul cetăţii, ruinele
unei biserici, incinta acesteia şi peste 60 de morminte din
cimitirul exterior. În urma acestor intervenţii au fost realizate
câteva desene sumare, din care rezultă mai multe variante
planimetrice ale unui lăcaş de cult înzestrat cu o excepţională
decoraţie parietală. Multe decenii pierdută, niciodată prelucrată
în mod ştiinţific, această "documentaţie" a fost recuperată
parţial de Suzana Heitel, care, pe baza unei minuţioase analize
a detaliilor constructive şi artistice, a avansat ipoteza că
biserica de la Pâncota are analogii perfecte în arhitectura suddunăreană din secolele X - XI, reprezentând astfel o importantă
verigă în transferul acesteia spre Europa Centrală.
Pe această bază documentară a fost iniţiată cercetarea
arheologică a complexului, având drept principale obiective
delimitarea amplasamentului şi fixarea coordonatelor tehnice şi
cronologice ale monumentului.
Folosind drept principal izvor topografic o schiţă realizată
de Ramer Floris, care plasează ruinele bisericii în partea de SE
a cetăţii turceşti, a fost trasată Secţiunea 1, orientată NE - SV
40°; săpătura a traversat oblic nava bisericii, în jumătatea
estică a acesteia. Secţiunea 2 a fost apoi orientată corect în
axul longitudinal al bisericii, deviat cu 40° de la E spre N.
Biserica. Cercetarea arheologică a confirmat faptul că în
partea nord-estică a cetăţii de pământ a funcţionat o biserică cu
absidă semicirculară. În S. 2 a fost surprinsă ruina absidei,
respectiv fundaţia cu o lăţime maximă de 1,25 m şi un fragment
din miezul elevaţiei. Fundaţia este realizată din bolovani de
piatră (predominant tuf vulcanic) de dimensiuni mari, cu pietre
mărunte folosite pentru egalizare; liantul este un mortar de var
destul de rezistent. Şanţul pentru realizarea fundaţiei a fost
săpat în stânca nativă, adâncindu-se oblic. Structura zidăriei
sugerează o preocupare consecventă a constructorilor pentru
aspectul zidăriei, chiar dacă aceasta era subterană: spre
interior paramentul prezintă o alternanţă a asizelor din bolovani
mari, relativ uniformi, cu asize formate din piatră măruntită.
Spre exteriorul bisericii fundaţia este parţial înecată. În ceea ce
priveşte elevaţia, presupunem că paramentul vizibil era alcătuit
din blocuri de piatră ecarisată, miezul fiind un emplecton din
piatră de dimensiuni variabile şi o cantitate importantă de
mortar. Partea superioară a ruinei se află la -0,8 m sub actualul
nivel de călcare, iar limita dintre fundaţie şi elevaţie la -1, 1 m.
Rezultă că elevaţia se păstrează pe o înălţime maximă de 0,3
m, ceea ce din punct de vedere tehnic corespunde unei asize
de blocuri din piatră; după cum s-a precizat, in situ se află
numai miezul elevaţiei, blocurile fiind extrase.
Stratigrafic nu sunt vizibile nivele de constructie sau de
călcare. În interiorul absidei solul viu se înregi~trează la
adâncimi cuprinse între -0,4 şi -1, 1 m, dar întreg pământul a
fost răscolit în epoca modernă astfel că depunerile sunt simple
şi relativ uniforme. În exterior singura depunere care poate fi
legată de funcţionarea absidei este un strat gros de moloz
provenit din demolare.
În secţiunea 1 au fost cercetate patru ziduri aproximativ
paralele, orientate ENE - VSV 40°, care au aparţinut navei sau
navelor (?) bisericii. În stadiul actual al cercetărilor relaţia dintre
aceste ziduri, precum şi raportarea la absida semicirculară
descoperită în S. 2 nu pot fi discutate decât cu titlu de ipoteză.
Astfel, se poate presupune că într-o primă etapă biserica
de la Pâncota a avut o navă cu lăţimea interioară de 4,4 - 4,5
m, ulterior lărgită cu aproximativ 1 m spre NV, respectiv 0,75 m
spre SE. Zidurile acestei etape au o lăţime medie de 1 m, iar la
intervale regulate (probabil) prezintă lăţiri atât spre interior cât şi
spre exterior până la o grosime de 1,6 - 1,7 m. Presupunem că
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deosebit subliniem prezenţa masivă a ceramicii albe şi galbene
de lux, cu pereţi foarte subţiri şi forme mai puţin uzuale.
Ceramica roşie smălţuită în interior sau exterior este în schimb
destul de puţin reprezentată.
La categoria obiecte speciale menţionăm:
a). obiecte din metal: podoabe (fragment de inel din
bronz, 6 catarame din fier întregi sau fragmentare,
mărgele, pandantive, nasturi), cuţite, un vârf de săgeată,
ghiulele de dimensiuni mici;
b). obiecte din os: aplică, mărgele, nasturi, un zar;
c). obiecte din sticlă.
Cercetările arheologice efectuate în cetatea de la Pâncota
au identificat amplasamentul bisericii şi au pus în evidenţă două
etape distincte din evoluţia acesteia. Întâmplător, săpăturile sau concentrat în zona cea mai afectată de intervenţiile
anterioare, care au excavat aproape toate depunerile istorice,
astfel încât nu dispunem în urma acestei prime campanii de
repere cronologice clare şi nici nu putem discuta despre o
planimetrie coerentă. În limitele informaţiilor pe care le avem la
dispoziţie se poate însă afirma că desenele realizate în secolul
al XIX-iea reflectă o realitate de principiu, deficienţele fiind la
nivel de etape de construcţie, relaţii între ziduri, dispunerea
cimitirului etc. Ipoteza formulată de Suzana Heitel pe baza
acestor desene, privind sorgintea bizantină şi datarea timpurie
a primei sau a primelor două biserici, dispune deja de
argumente arheologice solide. Dacă biserica li poate fi datată,
în limitele informaţiilor pe care le deţinem în prezent, în secolul
al XII-iea, atunci desigur trebuie să considerăm biserica I ca
fiind edificată cel puţin în veacul anterior.
Cercetările viitoare urmează să se concentreze pe
suprafeţe mai puţin "investigate" de diferiţii amatori: zona
absidei, a sacristiei şi partea de V a bisericii, unde sunt mari
şanse să se identifice fragmente importante din elevaţia
zidurilor, precum şi straturi istorice depuse în ordine
cronologică. Principalele aspecte care urmează a fi clarificate
sunt:
a). delimitarea planimetrică a primei biserici şi
identificarea altarului acesteia
b). stabilirea relaţiei planimetrice şi cronologice dintre
nava etapei li şi absida semicirculară
c). cercetarea sacristiei
d). cercetarea părţii de V a bisericii.

înregistrată şi în anul precedent - scăderea densităţii de locuire
dinspre buza terasei spre terasa a III-a. Astfel în Cas.1 I 2000,
de 5 x 3 m au fost identificate doar părţi din trei complexe gropi (Gr. 22, Gr. 23, Gr. 24), în care au fost descoperite foarte
puţine fragmente ceramice. Complexele au aparţinut epocii
bronzului.
Pentru a surprinde restul complexelor L. 3, L. 5 I 1999,
am deschis caseta Cas. 2 I 2000 pe latura estică a secţiunilor
S. 2 şi S. 3 / 1999, de 8 x 2,5 m. La adâncimea -0,6 m s-au
conturat două gropi de mari dimensiuni Gr. 21 şi Gr. 25 I 2000.
Gr. 21 - surprinsă parţial şi în S. 2 I 1999 taie un complex
neolitic L. 3, pe care l-a distrus aproape în totalitate. Conţinutul
era destul de sărac - fragmente dacice de sec. I p. Chr. şi o
sârmă din bronz. Gr. 25 - a fost prinsă aproape în totalitate şi
avea un inventar mai bogat constând în fragmente ceramice,
oase, chirpici. Complexul aparţine sec. I p. Chr.
În caroul 6 - 8 s-au conturat urmele unei locuinţe neolitice,
de fapt o parte din L. 5 / 1999. Locuinţa este tăiată de un alt
complex L. 6 în caroul 7 - 8. Ambele locuinţe aveau un bogat
material ceramic, litic (aşchii, nuclee, lame de silex, calcedonie;
dălţi din piatră), oase. Pentru a determina limitele complexului
L. 6 am deschis în prelungirea Cas. 2 I 2000 caseta Cas. 3 I
2000 cu dimensiunile de 2 x 2,5 m. În cadrul acestei casete pe
lângă urmele L. 6 a fost identificat un nou complex L. 7 care
tăia complexul L. 6. Cel mai bogat complex s-a dovedit a fi L. 7
în care au fost identificate numeroase fragmente ceramice,
dălţi, material osteologic.
Pe baza materialului arheologic putem aprecia că cele trei
complexe surprinse în 2000 aparţin neoliticului târziu, fiind
identificate mai multe etape de locuire. Materialul arheologic îşi
găseşte analogii printre materialele descoperite la Suplac
"Corău", în special materialul din faza I, dar şi printre
materialele ceramice de la Cluj Napoca "Piaţa Unirii", prin
apariţia decorului spiralic realizat cu negru pe fond de angobă
albă. Descoperirea unui număr de 20 de dăltiţe pe o suprafaţă
mică cercetată în anul 2000, care se adaugă la cele 70
descoperite anterior ne fac să credem că şi la Pericei avem o
aşezare specializată în producerea de unelte, aşa cum s-a
demonstrat pentru alte aşezări contemporane (ex. Suplac)
Din punct de vedere stratigrafic situaţia se prezintă astfel:
O/ -0,2 m strat arat; -0,21 -0,4 m nivel din epoca bronzului; -0,4
/ -0,6 m nivel de locuire neolitic, de la -0,6 m steril gălbui.
Obiectivele cercetării viitoare: Extinderea săpăturilor în
vederea surprinderii mai multor complexe, stabilirea întinderii
aşezării şi realizarea unei încadrări cronologice cât mai
riguroase.

148. Pericei, corn. Pericei, jud. Sălaj
Punct: Keller Tag
Cod sit: 142293.01
Colectiv: Sanda

Băcueţ Crişan

Bibliografie
- responsabil, Dan

Băcue\ Crişan

1. Cronica cercetărilor arheologice din România. campania
1999., Deva, mai 2000, p. 73 - 74.

(MJIA

Zalău)

Scurtă prezentare a sitului, tipul de sit: aşezare cu vestigii
din neolitic, epoca bronzului, secolele li - III, aşezare medievală
timpurie (secolele VII) dispusă pe terasa a li-a a Crasnei.
Obiectivele cercetării: continuarea cercetărilor din anii
precedenţi, cercetarea în întregime a complexelor surprinse în
campania din 1999.
Rezultatele cercetării: În anul 2000 au fost continuate
cercetările în zona carierei de pietriş, pe terasa a li-a a văii
Crasnei. În acest an au fost deschise casete în paralel cu
secţiunile trasate în 1999. Astfel caseta 1 (Cas. 1) a fost trasată
în zona secţiunii I I 1999, confirmându-se astfel situaţia
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149. Pietroasele, corn. Pietroasele, jud.

Stratigrafia: 1. primul strat este constituit din solul arabil,
în care se află materiale arheologice - fragmente ceramice,
moloz din zid, pietre sfărâmate, oase - antrenate din stratul
arheologic subiacent; 2. stratul arheologic, bine conservat în
zona casei, începe între -0,2 / -0,5 m şi conţine o mare cantitate
de cenuşă; are grosimea între 0,5 şi 0,6 m; 3. sub acest strat se
află altul gros de 0,5 m, de culoare cenuşiu gălbuie, format din
nisip şi cenuşă; 4. urmează un strat cu lentile de lut galben şi
nisip galben; ş. mai jos se află o depunere de bolovani rulaţi şi
nisip galben. ln zona casei, în stratul de la -0,2 m la -0,5 m a
apărut o platformă calcinată la roşu, provenind, probabil de la o
locuinţă incendiată; între -0,5 m şi -1,3 m, solul cenuşos, de
culoare închisă, conţine multe fragmente ceramice şi oase,
concentrate spre partea inferioară a stratului, respectiv -0,8 m
până la -1,3 / -1.45 m. Acest tronson de profil a fost întrerupt de
construcţia, într-o perioadă recentă, a unui beci cu zid de piatră
fără mortar. În tronsonul dintre beci şi zidul castrului se observă
dispariţia stratului cu cenuşă; în acest tronson s-a constatat
existenţa a două gropi, una din secolul al IV-iea, Gr. 1 şi alta
modernă, Gr. 2.
În ceea ce priveşte materialul arheologic descoperit.
acesta aparţine din punct de vedere cultural şi cronologic
culturii Sântana de Mureş, secolul IV. În Gr. 1, careul 1O, la
adâncimea de -0.7 m, a apărut o jumătate de râşniţă din tuf
vulcanic; materialul ceramic din această groapă este format din
numeroase fragmente care, după structura pastei, pot fi
clasificate astfel: 1. grosieră: vase borcan lucrate cu mâna,
având fundul gros şi gura dreaptă, iar corpul foarte puţin
bombat; 2. cu ingredient de nisip (cimentoasă), întâlnită la vase
borcan şi chiupuri Krausengefasse; 3. ceramica fină care
provine de la căni şi oale; prin categoria ceramicii grosiere
lucrată la mână se poate obţine o datare târzie a acestui
complex închis. De altfel, tot materialul ceramic recoltat din
această secţiune poate fi clasificat astfel: a). ceramică grosieră,
lucrată cu mâna; b). categoria cimentoasă, care are ca
ingredient nisip, uneori cu bobul mare; fragmentele provin de la
vase borcan şi de la chiupuri Krausengefasse , cele mai
numeroase; c). pastă fină cenuşie moale la pipăit, din care
provin câteva fragmente de la un vas cu gura orizontală; pastă
fină, densă, cenuşiu închis, specifică culturii Sântana de Mureş;
pastă roşie spre crem - fragmente de amfore romane de tipul cu
piciorul pivotant sau de tip burduf cu corpul cilindric, de la căni
cu fundul inelar; lipseşte categoria străchinilor, dar există şi
vase de formă bitronconică.
Oasele provin de la specii domestice (bovine, păsări,
ovine) şi de la mistreţ. În acest nivel, la fauna menţionată
anterior se adaugă cabalinele. În tronsonul 2000 s-a constatat
existenţa numai a locuirii Sântana de Mureş; stratul arheologic
conţinea o mare cantitate de cenuşă, fragmente ceramice, oase
sparte de la specii domestice şi sălbatice. A fost identificată o
groapă din care a rezultat o cantitate de ceramică aparţinând
categoriilor: 1. grosieră, lucrată cu mâna; 2. cu ingredient de
nisip, provenind de la Krausengefăsse; 3. fină, cenuşie şi roşie.
Cantitativ, predomină ceramica din categoria a doua,
cimentoasă. În ceea ce priveşte ceramica fină aceasta
păstrează specificul vaselor de tradiţie carpică. În apropierea
zidului castrului au apărut primele mărturii ale unor construcţii
din interiorul fortificaţiei - un fragment de zidărie din cărămidă
legată cu mortar. (Mihalache Brudiu]. Planşa 47
"La Grădinită". S-a deschis o sectiune S. I/ 1999, întro zonă situată la cir~a 70 de m S de castr~. unde se presupune
existenţa unei necropole romane,
ipoteză bazată pe
descoperirea fortuită, în 1957, a unui mormânt în inventarul

Buzău

Punct: Castru · Sector B, "La Grădiniţă", SCV Pietroasa ·
Necropola 2, "Valea Bazinului"
Cod sit: 48496.04, 48496.13, 48496.05, 48496.12
Colectiv: Eugen Marius Constantinescu - responsabil (MJ Buzău),
Mihalache Brudiu, Mihaela Denisia Liuşnea (UDJ Galaţi), Dorin Sârbu,
Sebastian Matei (MJ Buzâu)

Campaniile 1999 · 2000 1
în campania 1999 au fost reluate cercetările pe Şantierul
Arheologic Pietroasele cu participarea studenţilor Facultăţii de
Istorie - Teologie a Universităţii Dunărea de Jos, Galaţi, anul I.
S-au efectuat săpături în punctele: Castru - Sector B (colţul de
SE), La Grădiniţă - mormântul 1 I 1957, La Monument Cimitirul 1 (pe locul lui Radu Capotă), SCV Pietroasa Necropola 2, Valea Bazinului. în campania 2000 s-a săpat în
sectoarele Castru - Sector B, La Grădiniţă, SCV Pietroasa Necropola 2 şi Valea Bazinului.
Castru - Sector B. Castrul este situat în intravilanul
localităţii Pietroasele, în zona Primăriei. Cercetările au fost
începute în a doua jumătate a secolului al XIX-iea de către Al.
Odobescu. De atunci şi până în prezent, în zona obiectivului
arheologic în discuţie s-a instalat o intensă locuire rurală, fapt
insolit de distrugerea unor complexe arheologice - ziduri,
locu{nţe, gropi de provizii etc. În prezent, aproape că este
imposibil să mai poată fi efectuată o cercetare sistematică.
Cercetările, reluate în 1973 sub conducerea lui Gheorghe
Diaconu 2 , au fost întrerupte în 1988 şi din nou reluate în 1999,
în condiţiile menţionate. În perioada anilor 1974 - 1976, în
sectorul de SE al fortificaţiei au fost executate cinci secţiuni.
Aici terenul este în pantă uşoară de la N la S, dar în zona unei
case vechi suprafaţa terenului este orizontală, situaţie care
continuă spre N şi dincolo de gard, în curtea vecinului; la S de
casă, însă, terenul este în pantă mai pronunţată, ca rezultat al
deflaţiei solului cenuşos gros, mai ales după demantelarea
zidurilor castrului în anii 1835 - 1840, când locuitorii au extras
din zid cantităţi însemnate de piatră, valorificată pentru
refacerea podului peste Câlnău (primul pod de piatră din Ţara
Românească), construirea Seminarul Vechi din Buzău şi a
portului Brăila.
În campania 1999, în Sectorul B, situat în colţul de SE al
castrului, în curtea gospodăriei Maria şi Nicu Potec, s-a
executat un sondaj, în locul unde proprietarul terenului săpase
o groapă recentă între casa veche şi curtea vecinului de la E,
groapă care prezenta indicii de interes arheologic, anume un
profil adânc de -2 m şi o cantitate de bolovani rulaţi, dispuşi întrun strat gros de 0,5 - 0,65 m, între aceştia aflându-se nisip
galben cenuşiu dispus neuniform. Urmărind cercetarea
stratigrafiei din apropierea casei, pe latura de V a gropii a fost
practicată o secţiune de 5 x 1,2 m. În profilul deranjamentului se
observa un strat arheologic de 1, 1 m grosime, cu materiale
aparţinând culturii Sântana de Mureş; subiacent acestui depozit
arheologic se află o structură de piatră şi sol galben nisipos
care se impune a fi urmărită în cadrul unor secţiuni mai ample.
Materialul ceramic din partea superioară a stratului (0,2 0,5 m) prezintă o pastă cu ingredient grosier, fiind modelat cu
mâna sau la roata înceată, iar cantitativ redus. În campania
2000 secţiunea a fost prelungită până la zidul castrului, având
în final dimensiunile 17 x 1,2 m şi fiind orientată NNE - SSV. A
reieşit că depozitul arheologic nu s-a conservat bine pe tot
traseul secţiunii, în partea sudică fiind denudat puternic.

179

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000
galben uşor maroniu, steril arheologic. În secţiune au apărut în
zona mediană două conducte de canalizare, iar la capătul de S
un canal termic şi conducta de apă ce alimentează blocul de
locuinte.
J
ln sectorul de S al secţiunii au fost descoperite două
morminte de înhumaţie, numerotate, în continuarea celor
cercetate în 1976, M. 17 şi M. 18.
Mormântul 17: înhumat, matur, decubit dorsal, orientat S
3050 %0. Groapa simplă, dreptunghiulară era foarte largă;
dimensiuni 2,9 x O, 98 I O, 94 m. Oasele erau bine păstrate,
craniul uşor spre dreapta, braţele strânse pe lângă corp, oasele
palmelor parţial sub cele ale bazinului, picioarele întinse,
paralele, cu labele în echin. Pe fundul gropii sub schelet şi
peste oasele acestuia a existat un strat consistent de cenuşă şi
cărbuni; provine, probabil, de la cele două poduri de scândură
între care a fost depus defunctul.
Inventar: a). fibulă cu arcul din bronz şi resort bilateral
mediu din fier, acul lipseşte; pe clavicula dreaptă; b). cuţit din
fier, fragmentar, în teacă de lemn; peste oasele antebraţului
stâng şi ale bazinului; c). vas borcan cenuşiu din pastă fină, la
roată, corpul globular cu umărul marcat, gura largă, buza
evazată cu marginea uşor înclinată spre interior, fund inelar
modelat neuniform; înclinat spre V, lipit de oasele labei stângi,
pe interior; a fost depus pe podul de lemn de sub schelet.
Mormântul 18: înhumat, matur, decubit dorsal, orientat S
2600 %o. Groapa are formă dreptunghiulară cu colţurile dinspre
S puţin rotunjite, cele opuse rotunjite accentuat; dimensiuni:
1,57 x 0,51 m; în jumătatea de N, pe latura din dreapta, a avut
o treaptă scurtă îngustă, înaltă de O, 17 m; a fost săpată mai
scurtă decât era necesar, motiv pentru care defunctul a fost
depus cu labele picioarelor sprijinite pe peretele de N al gropii şi
cu craniul puternic împins în piept. Oasele, în bună măsură
erau bine păstrate; falangele palmei drepte peste bazin, cele
ale palmei stângi sub osul bazinului; picioarele întinse, paralele.
Fără inventar. Deasupra maxilarului, cu cca. O, 18 m, în
umplutură, au fost depuse câteva oase de animal (ofrandă ?)
de talie mijlocie (ovicaprină), aflate în stare avansată de
descompunere.
În campania 2000 am deschis secţiunea S. III cu
dimensiunile 15,00 x 2,00 m situată la 1,5 m E de S. li St I 99 şi
paralelă cu aceasta. În jumătatea de S a acesteia au fost
descoperite două morminte de inhumaţie, M. 19 şi M. 20.
Mormântul 19: înhumat, matur, decubit dorsal, orientat S
2970 %o. Groapa era dreptunghiulară, largă, cu colţurile uşor
rotunjite şi avea dimensiunile 2,58 x 1, 17 I 1,02 m; a fost săpată
până la adâncimea de -1,99 I -1,91 m de la nivelul actual de
călcare; parţial, capătul de S al gropii a fost suprapus, fără a fi
atins (deranjat), de canalul termic şi de conducta de apă care
alimentează blocul de locuinţe. Oasele bine păstrate, craniul
tasat, fragmentar, cu privirea spre dreapta, respectiv E,
mandibula căzută, braţele paralele întinse pe lângă corp,
picioarele întinse, paralele, cu labele spre exterior. Sub schelet
şi deasupra oaselor cu O, 1O- O, 15 m apare un strat de resturi
de lemn cvasicarbonizat, gros de 0,04 - 1,2 cm; provine de la
cele două poduri de lemn între care a fost depus defunctul.
Inventar: a). sabie din fier cu dublu tăiş, nervură mediană
pe ambele feţe şi teacă de lemn placată cu tablă din fier;
dimensiunile actuale ale sabiei L = 85 cm, I = 5,8 cm; mânerul,
rupt de lângă lamă, se termina cu un bumb, observat în sol dar
imposibil de recuperat deoarece era complet transformat în
oxizi; la mâner a avut un nit de bronz distrus de acizii din sol;
din teaca de lemn placată cu tablă din fier s-au păstrat 5
fragmente, unele în poziţie secundară (unul între femure, altul
lipit de tibia piciorului drept, unul lipit de peretele de N al gropii,

căruia

se afta o fibulă cu capete în formă de bulbi de ceapă, a
unui mormânt cercetat în curtea gospodăriei învăţătorului Ion
Constantinescu, la 45 m V de locul descoperirii anterioare şi a
altor două morminte descoperite întâmplător în alte gospodării
din aceeaşi zonă. În secţiunea S. I N 1 I 1999, cu dimensiunile
13 x 1,5 m, orientată NE - SV, au fost surprinse două complexe:
unul închis, probabil un bordei carpic, la adâncimea de -0,65 I 0,8 m, distrus în partea superioară de o groapă menajeră
modernă, şi aglomerări de pietre ce păreau, prin dispunerea pe
verticală şi orizontală, precum şi prin mărimea variată a
pietrelor, urme de ziduri, din care lipsea însă mortarul. În cadrul
complexului închis au apărut fragmente ceramice provenind de
la vase de tip borcan, cu pereţii groşi, păstrând urme de
ornament (brâul alveolat) şi având gura puţin evazată şi faţetată
(foarte asemănătoare cu cele carpice) şi fragmente provenind
de la o altă categorie de vase, din pastă fină, toate lucrate la
mână. Alături de acestea a mai fost identificat un fragment
ceramic provenind de la un vas lucrat la roată, dintr-o pastă fină
cu fluturaşi de mică, o piesă metalică de formă inelară
(lentiliformă în secţiune, cu diametrul de 2 cm), precum şi
material osteologic ce a documentat vânatul sălbatic (suide,
cerb) şi un singur reprezentant din fauna domestică.
În campania 2000 au continuat cercetările începute în
anul anterior, urmărindu-se clarificarea raportului dintre
complexul carpic şi aglomerările de pietre. Secţiunea S. li I
2000, cu dimensiunile 4 x 5 m, a fost deschisă la 1 m NV de S. I
I 1999 şi paralelă cu aceasta. În cursul cercetărilor s-au putut
identifica trei straturi de pietre la adâncimea de -0,67 I -0,9 m, 1,2 I -1,3 m şi -1,77 I -1,9 m ce par să indice trei momente
marcate de depuneri de nisip şi grohotiş antrenate de pe
versantul dealului lstriţa de eroziunea torenţială. În acest mod
poate fi explicată şi prezenţa aglomerărilor de pietre
descoperite în cursul campaniei din anul precedent, pietrele de
mai mari dimensiuni şi poziţia acestora marcând probabil
marginea conului de dejecţie rezultat în urma celui de al treilea
moment de depuneri. S-au identificat, de asemenea, fragmente
ceramice din pastă fină, unul dintre acestea păstrând şi o parte
din ornamentul reprezentat de un brâu alveolat, altele din pastă
grosieră, de certă factură geto-dacică, probabil carpică. La
adâncimea de -1,94 m, sub un strat fin de nisip, a apărut o
groapă de provizii cu urme de arsură şi fragmente ceramice pe
fundul ei, ce poate fi pusă în raport cu complexul carpic
(bordei), descoperit în anul 1999. Prezenţa ceramicii carpice,
precum şi cele două complexe - bordeiul şi groapa de provizii pot fi justificate de existenţa unor complexe similare la
Gândeşti, Vrancea (vezi Gh. Bichir, Cultura carpică), de unde
carpii au putut ajunge, ca infiltraţii, până în zona Pietroasele şi
trebuie puse în relaţie cu descoperirile carpice anterioare din
judeţul Buzău. [Mihaela Denisia Liuşnea]
SCV Pietroasa - Necropola 2. La N de blocul-cămin a
cărui construire, în anii 1976 - 1977, a prilejuit descoperirea
necropolei, în campania 1999 a fost deschisă o secţiune, S. li
St, cu dimensiunile 20 x 2 m, orientată SE 2260 %0.
Stratigrafia: a). între Oşi -0,65 I -0,8 m depunere antropoaluvionară recentă reprezentată de un pământ negru-argilos,
amestecat frecvent cu balast, moloz, fragmente de cărămizi,
bucăţi de fier-beton etc., rămase inclusiv de la construirea
blocului-cămin; baza acestui strat este reprezentată de un sol
cenuşiu-gălbui; b). între -0,65 I -0,8 m până la -0,87 I -0,98 m
apare solul antic negru măzăros (nivelul antic de călcare); c).
strat de pământ de culoare maroniu-castanie, gros de O, 18 I
0,24 m, care, treptat, spre bază devine galben-maroniu; în
acest strat s-au observat gropile mormintelor; d). pământ
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roşcat, foarte afânat, amestecat cu bolovani de calcar de
dimensiuni mari (cu diametre între 30 şi 80 cm) şi cu o mare
cantitate de piatră spartă; s-a recoltat un material compus din
cioburi atipice de la vase cu pereţi groşi, din pastă grosieră şi
fragmente ceramice din pastă fină, unele cu decor pictat (olărie

altele două în umplutură), probabil ca urmare a activităţii
animalelor pământului; sabia şi teaca au fost depuse una lângă
alta, împreună peste oasele braţului drept, de la nivelul
umărului până în dreptul genunchiului (lângă sabie s-au
observat urmele de rugină de la teacă); b). cuţit (de luptă?) din
fier, cu muchia lamei groasă şi mâner-spin; în punctul de
îngemănare cu mânerul lama se lăţeşte mult; la baza lamei are
o gardă circular-ovală din bandă de bronz cu capetele întoarse
în za deschisă; se sprijinea cu vârful pe marginea de V a gropii,
în dreptul gambei stângi; c). cataramă de bronz, cu veriga
puternic turtită şi capetele libere (nelipite între ele), cu spin
simplu drept; pe humerusul stâng; d). cataramă de fier a cărei
verigă ovală are partea frontală mai groasă în secţiune; spinul
distrus prin oxidare; pe osul drept al bazinului; e). cataramă de
bronz riniformă având sectorul pe care se roteşte spinul şi se
fixa cureaua modelată ca un ax mult mai subţire decât restul
verigii; spinul de bronz este profilat, are baza lăţită, decorată cu
patru linii dispuse în unghi şi terminată cu un picior subţire
dispus perpendicular; se afla în umplutura gropii, cu 0,3 m
deasupra labei piciorului drept (a fost purtată probabil de
animalele pământului);
cataramă de bronz riniformă, fără
spin (după oxizii observaţi în pământul din jur pare să fi avut
spin de fier, distrus de acizii din sol); peste oasele bazinului; g).
cuţit din fier, fragmentar, cu lama subţire; din mâner se
păstrează o porţiune cu un orificiu pentru nit; era aşezat pe osul
stâng al bazinului; h). vas înalt fragmentar, cenuşiu, la roată
pereţii verticali, gura mai largă decât fundul; între călcâie; i).
strachină, cenuşie, la roată, umăr carenat, buza înclinată spre
exterior, fundul inelar; între buză şi umăr brâu lis în relief; între
labele picioarelor.
Mormântul 20: înhumat, matur, decubit dorsal, orientat S
2900 'Yoo; depus la adâncimea de 1,78 I 1,91 m faţă de nivelul
actual de călcare. Groapa era dreptunghiulară, largă, cu
colţurile unghiulare; dimensiuni 2,5 x 1, 1 m. Oasele erau uşor
putrezite, craniul fiind spre dreapta, respectiv E, ţeasta tasată
fragmentară, braţele pe lângă corp cu coatele lipite de coaste,
palmele sub oasele bazinului, labele picioarelor culcate spre
dreapta. Toracele a fost aşezat peste un grup de patru pietre de
calcar, de spărtură, iar deasupra genunchiului drept a avut o
piatră paralelipipedică de calcar. Sub schelet şi cu 0,6 - 1,2 cm
deasupra oaselor era un strat subţire de resturi de lemn
carbonizat, provenind de la două poduri de lemn între care a
fost depus defunctul, situaţie întâlnită şi în mormintele 7 / 1976,
17 I 1999, 19 I 2000. Deasupra osului drept al bazinului, între
oasele antebraţului drept şi vertebrele şirei spinării, s-a
observat o pată de rugină, probabil urma unui obiect de fier
complet distrus prin oxidare.
"Valea Bazinului". Situl este amplasat pe o terasă din
stânga pârâului Urgoaia, în punctul Valea Bazinului, situat la N
de localitatea Pietroasele şi imediat la V de platoul pe care se
află primul grup de gospodării din satul Pietroasa Mică. Terasa
respectivă, cu axul lung orientat N - S, coboară în pantă uşoară
de la E la V şi este separată de platoul Pietroasei Mici printr-o
pantă foarte abruptă, cu stânca de calcar aparentă, la
suprafaţă, diferenţa de nivel dintre platou şi terasă fiind de circa
15-30m.
Săpătura a constat dintr-o secţiune, S. I I 1999, cu
dimensiunile de 20 x 2 m, orientată aproximativ E - V,
perpendiculară pe pantă. Depunerea arheologică nu a fost
epuizată până la "pământul viu", cota maximă atinsă în
campania 1999 fiind de -0,69 m. Până la această cotă a fost
surprinsă următoarea succesiune stratigrafică:
- sub stratul vegetal, gros de 0,08 - O, 1 m, în capătul de E
al S. 1/1999 (carourile 1 şi 2) 3 se află un pământ pestriţ galben-

recentă);

- în carourile 3 - 1O sub stratul vegetal urmează o
depunere de pământ castaniu, compact, pigmentat cu
fragmente de chirpic şi concreţiuni calcaroase, având o grosime
între 0,35 m şi 0,45 m; în capătul de V al S. 1/1999 (carourile 8
- 10), la cota de -0,2 ma fost dezvelită o altă zonă cu bolovani
de calcar, aflaţi în stratul castaniu compact;
- depunerea de pământ castaniu compact acoperă un
strat de pământ argilos galben-roşcat, cu concreţiuni
calcaroase, atins în carourile 4 - 8 la cotele de -0,45 m I -0,55
m, cercetat până la adâncimea de -0,69 m.
Materialul arheologic din depunerea castanie compactă
se compune atât din ceramică databilă, în linii generale, în
cuprinsul sec. al IV-iea p. Chr., cât şi din fragmente de olărie
recentă (pastă fină, cărămizie; unele exemplare cu pictură sau
smalţ); de asemenea, s-a recoltat şi o cantitate mică de oase
de animal. Fragmentele de ceramică recentă s-au găsit
amestecate cu material de sec. IV p. Chr. în toată depunerea
castanie compactă (inclusiv în zona cu bolovani din carourile 8 10). Printre materialul de sec. IV p. Chr. - din categoria
ceramicii fine cenuşii - se remarcă un fragment din marginea
unui castron cu buza înclinată spre exterior şi umărul carenat şi
un fragment din partea inferioară a altui castron cu fund inelar.
Aceleiaşi depuneri îi aparţin mai multe fragmente ceramice de
formă atipică, din pastă grosieră, de la vase cu pereţii groşi şi
suprafaţa de culoare cenuşie sau cărămizie.
Materialul arheologic din depunerea de pământ lutos
galben-roşcat, extrem de puţin, constă, în principal, din
fragmente ceramice din pastă grosieră, cu suprafaţa de culoare
cenuşie-negricioasă sau maronie cu pete roşcate; fragmentele
provin de la vase de dimensiuni mari, cu pereţii groşi. Din
acelaşi strat au fost recoltate câteva fragmente - găsite în
caroul 4 la -0,65m - din partea superioară a unei oale lucrate la
roată, din pastă intermediară (frământată neglijent, cu cioburi
pisate); vasul are suprafaţa bine netezită, de culoare cenuşiu
castanie, buza uşor teşită, gât scurt, arcuit şi umărul rotunjit;
este decorat cu pieptenele, cu registre orizontale compuse fie
din linii vălurite, fie din linii paralele, dispuse alternativ de la
umăr spre pântece.
Judecând după materialul amestecat şi după faptul că nu
a dat complexe certe, este puţin probabil ca depunerea de
pământ castaniu compact să se fi format în urma unei locuiri în
zona cercetată, ci mai curând în urma unor depuneri
aluvionare. Astfel, materialul de sec. IV p. Chr. din această
depunere se găseşte în poziţie secundară, existenţa unei locuiri
Sântana de Mureş în perimetrul cercetat nefiind deocamdată
confirmată. Datarea recentă a celor două grupări cu bolovani de
calcar din carourile 1 - 2 şi 8 - 1Opare a fi susţinută de prezenţa
fragmentelor de olărie smălţuită şi s-ar putea explica prin
activitatea pietrarilor în zonă în prima jumătate a acestui secol.
Singura depunere cu materiale in situ (nu conţine material
recent, Cpl. 2 a) este cea de pământ argilos galben-roşcat,
care, prin vasul găsit în caroul 4 la cota -0,65 m (vezi supra), se
poate data provizoriu în sec. VI p. Chr.
Descrierea complexelor. Cpl. 1 I 99 (carourile 6 - 7):
lentilă de pământ galben-aprins (surprinsă de la -0,38 I -0,44
m); acoperă o zonă cu contur neregulat, cu lungimea de 2, 15 m
(la profilul de N); material extrem de puţin: un colţ de mistreţ,
oase de animal şi câteva fragmente ceramice cu incizii late.

n.
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Cpl. 2 (la limita carourilor 7 - 8; cota -0,54 m): zonă cu
dimensiunile de circa 1,2 m x 1,2 m, situată în vecinătatea
profilului lung de N, în care a fost dezvelit un grup de bolovani
de calcar (dimensiuni între 0,4 m şi 0,2 m), printre care se aflau
fragmente de chirpic şi puţine cioburi grosiere din pastă

1• În campania 1999 colectivul a fost format din Radu Harhoiu
(IAB), Eugen - Marius Constantinescu şi Dorin Sârbu (MJ
Buzău), Mihalache Brudiu şi Mihaela Denisia Liuşnea (UDJ
Galaţi), Florin Petrescu (Şcoala nr. 179 Bucureşti); în campania
2000, colectivul şantierului a fost format din Radu Harhoiu,
Eugen - Marius Constantinescu, Mihalache Brudiu, Mihaela
Denisia Liuşnea, Sebastian Matei, Gabriel Stăicuţ şi Laurenţiu
Grigoraş, ultimii trei de la MJ Buzău.
2 . Vezi Dacia, n. s., tome XXI, 1977, p. 199 - 220
3. S. I I 1999 a fost împărţită în zece carouri de 2 x 2 m,
numerotarea acestora începând din capătul de E al secţiunii.

cărămizie.

Cpl. 2 a (la limita carourilor 7 - 8, sub Cpl. 2): în urma
unei

răzuieli

la cotele de -0,6 / -0,69 m a fost

pusă

în

evidentă

o

pată de pământ afânat, roşcat cu nuanţe castanii, de fo~mă

aproximativ circulară, cu o cantitate mare de pigmenţi de
chirpic, pe care se aflau câtiva bolovani de calcar o
bucată mare de chirpic şi fragmente ceramice; posibil groapă.
[D. Sârbu]
În campania 2000 s-a continuat cercetarea sectiunii din
anul anterior. S-a constatat că aglomerarea de bolo vani din
carourile 1 - 3 reprezintă o depunere aluvionară, cu grosimea
de circa 0,8 m, din care a fost recoltată o mare cantitate de
material ceramic databil în a doua epocă a fierului. Sub această
depunere aluvionară, la adâncimea de 0,9 - 1 m, a apărut
pământul castaniu deschis surprins în restul sectiunii în
campania 1999; materialul recoltat din acest strat, similar cu cel
recoltat anterior, este reprezentat de ceramică modernă pictată
şi smălţuită în amestec cu fragmente ceramice databile în
mileniul I p. Chr. În acest an s-a stabilit că depunerea de
pământ castaniu compact atinsă în campania precedentă
conţine materiale databile în linii generale în a doua epocă a
fierului.
Materialul arheologic recoltat din acest strat se compune
din fragmente ceramice, chirpici, oase de animale şi zgură
rezultată în urma prelucrării minereurilor de fier. Cele mai
numeroase fragmente ceramice aparţin unor borcane decorate
cu brâuri alveolate şi I sau incizii paralele pe corpul vasului,
executate cu pieptenele. Pasta este grosieră, în amestec cu
pietricele şi are culoare roşiatică. Unele borcane au pereţii
acoperiţi cu angobă fină de culoare cărămizie, iar altele erau
prevăzute cu apucători aplatizate sau cu butoni cilindrici. Mai
puţine sunt fragmentele din fundul, corpul sau buza unor căni,
ceşti, fructiere, străchini sau castroane, unele executate la roată
dintr-o pastă fină, arsă reducător. Importurile sunt reprezentate
de o toartă şi câteva fragmente de pereţi de amforă.
Complexele Latene sunt reprezentate prin două gropi şi o
vatră. Groapa 1 (Cpl 2 în carourile 7 - 8) are formă rectangulară
(bordei ?), fiind parţial prinsă în profilul de S al sectiunii. În
umplutura părţii săpate au apărut fragmente ceramice de
factură Latene, dintre care unul de borcan este decorat cu brâu
alveolat şi incizii cu pieptenele, oase de animale, chirpic, pietre
şi cărbune. Groapa 2 (Cpl 3, caroul 4) are formă elipsoidală (D
= 1, 1 m), fiind prinsă parţial sub profilul de N al sectiunii. În
umplutură a avut fragmente ceramice da factură Late~e. oase
şi chirpici cu amprente de nuiele, unii de dimensiuni mari,
respectiv de 8 - 10 cm. Din materialul ceramic se remarcă
partea inferioară a unei căni cu fundul inelar lucrată la roată din
pastă fină de culoare cenuşie. Vatra 1 (Cpl 5, caroul 9),
descoperită la -0,52 m, după demontarea bolovanilor din
capătul vestic al secţiunii, are formă aproximativ circulară cu
diametrul de 0,6 m. Crusta, groasă de 3 cm, distrusă aproape
în întregime, avea culoare maronie, în timp ce miezul era de
culoare roşiatică.
În concluzie, singura locuire certă surprinsă în stadiul
actual al cercetării în S. I / 99 aparţine epocii Latene. Materialul
databil în mileniul I p. Chr. ar putea aparţine, eventual, unei
locuiri sporadice. [Sebastian Matei]

cărbune şi
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Buzău

Punct: La Arman
Cod sit: 46536.01
Colectiv: Eugen - Marius Constantinescu - responsabil (MJ
Stănică Pandrea (M Brăilei), Gabriel Stăicuţ (MJ Buzău)

Buzău),

Satul Pietrosu, comuna Costeşti, judeţul Buzău, este
situat pe malul drept al pârâului Călmăţui, la 8 km SSV de
oraşul Buzău. În marginea de NE a satului, în punctul "La
Arman", pe un pinten de terasă ce înaintează spre albia
Călmăţuiului, se află un sit arheologic care a fost afectat de
intervenţii moderne în trei rânduri: a). în anii 1963 - 1965 aici sau construit grajdurile fostului C.A.P„ atunci fiind descoperite
un vas din ceramică şi câteva celturi din bronz; b). în anii 1991 1997 locuitorii din sat au luat de aici lut pentru nevoi
gospodăreşti, săpând o groapă de împrumut, (zona denumită
convenţional Suprafaţa ~); c). în vara anului 1998 CCCF laşi,
fără autorizaţie, a scos de aici loess pentru lucrările de
modernizare a şoselei Bucureşti - Urziceni - Buzău, săpând o
altă groapă, (denumită convenţional Suprafaţa a).
Fundaţiile grajdurilor şi, în mod deosebit, cele două gropi
recente au distrus complexe arheologice al căror număr şi
conţinut este imposibil de precizat, fapt care a impus
executarea unor săpături de salvare. În momentul în care
Muzeul Judeţean Buzău a oprit intervenţia drumarilor, în pereţii
gropii de împrumut recent deschise - Suprafaţa a - se observau
părţi din diverse complexe arheologice afectate de excavator.
Obiectivele campaniei 1998 au fost impuse de situaţia din
teren: a). cercetarea părţilor rămase din complexele
arheologice afect~te de drumari în Suprafaţa a; b). precizarea
limitelor aşezării. lndreptând şi răzuind malurile Suprafeţei a am
obţinut un profil în care s-au evidenţiat douăzeci de complexe
arheologice; apoi am deschis secţiunile S. 1 = 34 x 2 m, S. 2 =
30 x 3 m, perpendiculare una pe alta, şi caseta Cas. 1 = 13 x 1O
m, cu subcasetele 1 A şi 1 B. De asemeni, am îndepărtat stratul
gros de gunoi de grajd depus în timp, am blocat accesul
utilajelor, atelajelor şi hoţilor de lut şi am solicitat primăriei
supravegherea permanentă a sitului, inclusiv după încheierea
campaniei.
Din lipsă de fonduri, în anul 1999 nu s-a săpat pe acest
şantier, dar hoţii de lut au lărgit Suprafaţa a pe latura de vest,
distrugând parţial unele complexe arheologice localizate în S. I.
În campania 2000 am redeschis secţiunile S. 1 şi S. 2
(protejate la sfârşitul campaniei 1998 prin acoperire cu pământ)
şi am decapat prin răzuire suprafaţa situată la SE de secţiunea
S. 1 şi Suprafaţa a, cu dimensiunile de 15 x 15 m, siglată S. B,
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probabil, elementele culturale vinciene se încadrează în
orizontul cronologic Vinca C);
c. nu s-au descoperit motive decorative de tip liniarceramic, nici măcar de tradiţie liniar-ceramică.
Descoperirea unor materiale ceramice Boian - Giuleşti de
un tip evoluat în asociere cu materiale de tip Precucuteni I şi
Vinca C este în măsură să determine o schimbare a imaginii
clasice (dogmatice ?) a culturii Boian din NE Câmpiei Române,
precum şi o nuanţare a unor sincronisme cultural - cronologice.
Se impun totuşi unele rezerve, întrucât aceste materiale au fost
găsite într-o groapă de bordei reutilizată ca groapă de resturi
menajere.
Gropile 8, 9, 13, 14, 40, 41, 44, 56 şi C. 21 apa~in
aşezării neolitice. Conţin fragmente ceramice tipice, unelte din
silex, o râşniţă de granit, oase de animale şi păsări, pietre,
chirpic.
Nivelul hallstattian. C. 26 = Bordeiul 6, groapa 27.
Complexul 26 = B 6, probabil o locuinţă, a apărut pe profilul
Suprafeţei a în zona de E, sub forma unei gropi cu colţurile
rotunjite. S-a observat de la -0,2 m (în această zonă terenul a
fost pa~ial decapat de buldozere) şi coboară până la -1, 1 m. În
umplutura de culoare galben - maronie se aflau fragmente
ceramice de factură hallstattiană. Groapa 27 a apărut tot pe
profilul de E al Suprafeţei a, spre N de C. 26. Are formă
cilindrică, cu fundul rotunjit. în umplutura de culoare galbenă
erau depuse fragmente dintr-o strachină cu fundul concav,
marginea foarte puţin ridicată faţă de orizontală şi buza scundă,
uşor invazată, cu marginea simplă; culoarea interior I exterior
este castanie, iar miezul galben-pal.
Cele mai apropiate analogii pentru ceramica din cele
două complexe se găsesc în ceramica aspectului cultural
Ferigile. Rămâne ca eventuale alte descoperiri să permită o mai
exactă încadrare cultural - cronologică a complexelor
hallstattiene de la Pietrosu - Costeşti.
Nivelul Latene geto-dacic. C. 11 = B. 3 = Locuinţa 1. A
apărut în secţiunea S. 1, carourile 14 - 17, la adâncimea de -0,3
m. în umplutura de culoare maronie au apărut fragmente dintrun vas-sac cărămiziu-castaniu, lucrat cu mâna, cu pietricele în
pastă, decorat cu un brâu alveolat, un fragment de toartă de
amforă, un arc de fibulă din bronz şi câteva fragmente de oase
de animale. Vasul are bune analogii în ceramica geto-dacică
lucrată cu mâna. Pe baza acestor materiale, propunem
atribuirea provizorie a acestei locuinţe unui nivel de locuire
geto-dacic.
Aşezarea Sântana de Mureş. C. 7 = B. 1 (locuinţă
semiîngropată). Apare în profilul de V al Suprafeţei a; se
observă sub forma unei gropi cu D = 6,5 m, coborând de la
suprafaţă (terenul a fost în parte decapat de buldozere) până la
-0,8 I -0,9 m; din umplutura de culoare cenuşiu-galbenă au fost
recoltate fragmente ceramice cenuşii la roată, care provin din
borcane, străchini cu marginea verticală, o cană cu o toartă.
Ceramica este specifică culturii Sântana de Mureş, cu analogii
la Gherăseni, Târgşor etc.
C. 30 = L. 4, cercetat în S. li, carourile 14 - 15, este o
locuinţă-bordei de formă cvasitrapezoidală, cu colţurile rotunjite
şi laturile de S, E şi N arcuite; a apărut la adâncimea de -0,4 şi
cobora până la -0,68 m; în sfertul de S avea trei gropi de par; a
tăiat pa~ial groapa 48. Ca inventar avea un capac de vas cu
buton aplatizat cu cavitate în mijloc, cu pereţii groşi, lucrat cu
mâna din pastă grosieră cu cioburi pisate, tulpini de plante şi
pietricele, faţa exterioară galben-cărămizie, cea interioară
neagră, cu urme de ardere secundară, un fund de vas
fragmentar la mână, din pastă cu cioburi pisate şi pietricele, 12
fragmente ceramice din pastă aspră - specia ciment, 5

unde se observau contururile unor complexe arheologice; de
asemenea, am refăcut profilul de NV al Suprafeţei a şi am
colectat materialul arheologic căzut din acel profil ca urmare a
măcinării malului sub influenţa intemperiilor.
în cele două campanii, au fost cercetate 48 de complexe
arheologice, dispuse astfel: în secţiunea S. 1 - o locuinţă
neolitică, una din prima epocă a fierului (?), un fragment dintrun şanţ şi 14 gropi, în secţiunea S. 2 - o locuinţă medieval
timpurie, un complex ritual şi 4 gropi, iar în suprafaţa S. B două locuinţe medievale uşor adâncite, 4 gropi rituale, 1Ogropi
cu alte funcţionalităţi şi 9 gropi de par situate în afara
locuinţelor, care au apa~inut, probabil, unor anexe ale
complexelor de locuit din vecinătate.
Din punct de vedere cultural, complexele arheologice
cercetate pot fi clasificate astfel: a). cultura Boian - Giuleşti - un
bordei şi 9 gropi; b). prima epocă a fierului - un bordei şi o
groapă; c). Latene-ul geto-dacic - un bordei; d). cultura Sântana
de Mureş - două locuinţe, un cuptor, un complex ritual, un
fragment de şanţ, 11 gropi; e). civilizaţia medievală românească
- două locuinţe şi 12 gropi.
Aşezarea neolitică. C. 8 = Bordeiul 2 Boian - Giuleşti. A
fost identificat sub forma unei gropi cu D = 7 m, d = 4 m,
adâncimea de -0,65 I -0,68 m, având şi o treaptă cruţată la
săpare. La nivelul inferior al gropii se putea observa
amenajarea podelei din lut gălbui-nisipos. Umplutura gropii
bordeiului era formată dintr-un sediment brun-gălbui, pigmentat
cu cărbuni şi mici fragmente de pereţi neincendiaţi. În profil se
observa faptul că umplutura bordeiului era formată din două
nivele suprapuse. La partea superioară a fiecărui nivel era un
strat masiv de oase şi fragmente ceramice. Cele două nivele
atestă existenţa a două etape I momente de utilizare I
reutilizare a bordeiului: a). etapa de locuire, distrugere şi
abandonare a bordeiului (reprezentată de nivelul inferior); b).
etapa de reutilizare a gropii bordeiului ca groapă menajeră
(reprezentată de nivelul superior).
În campania 1998 a fost cercetat doar nivelul superior
apa~inând momentului în care bordeiul era reutilizat ca groapă
de resturi menajere. Materialul ceramic descoperit în acest nivel
se încadrează în faza Giuleşti a culturii Boian. Fragmentele
ceramice provin de la următoarele tipuri de vase:
a. borcane barbotinate, decorate cu brâuri alveolate sub
buză, castroane şi chiupuri barbotinate;
b. vase bitronconice, tipsii, vase cu picior inelar, decorate
cu motive incizate şi excizate (decorul excizat are strânse
analogii cu materialele similare descoperite la Giuleşti Sârbi, Lişcoteanca - Movila din Baltă, şi Ciulniţa Slobozia);
c. pahare, cupe şi vase tronconice îngrijit lustruite şi
decorate cu pliseuri şi motive incizate.
Am reţinut prezenţa unor fragmente ceramice care nu
sunt tipice pentru mediul cultural Boian - Giuleşti şi Boian Vidra:
a. pe unele fragmente din pastă semifină apar caneluri
late şi motive decorative combinate, excizie asociată cu
benzi incizate şi haşurate; aceste motive sunt mai
apropiate de mediul cultural precucutenian (analogii
strânse se pot stabili cu materialele de tip Precucuteni I);
b. vase din pastă fină, de formă bitronconică şi profil
sinuos decorate cu caneluri fine, precum şi vase din pastă
semifină cu profil sinuos, decorate cu benzi incizate
umplute cu împunsături; aceste caracteristici nu sunt
tipice mediului cultural Boian - Giuleşti şi Boian - Vidra,
fiind mai apropiate cu mediul cultural vincian (foarte
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fragmente din pastă fină cenuşie la roată, 9 fragmente de
amforă din pastă galbenă cu nisip fin şi cioburi pisate rare, 10
fragmente cărămiziu-negre la roată, oase de animal
fragmentare, o piatră trecută prin foc, chirpici.
C. 1 Cuptor. Pe profilul de SE al S a s-a observat o
groapă cu fundul plat şi pereţii invazaţi puternic arşi, formând o
crustă groasă de 6 - 8 cm; bolta era prăbuşită pa~ial pe vatră şi
în umplutură, un fragment de boltă fiind înecat într-un strat
consistent de cenuşă şi cărbuni. Umplutura era un sediment
castaniu I brun în care erau amestecaţi bulgăraşi de pământ
galben, câteva fragmente ceramice mici la roată şi fragmente
de oase de animale, unele aftate chiar pe vatră.
Cuptorul a fost săpat prin cotlonire în peretele unei gropi groapa 33 - dispusă spre SSE de acesta şi care s-a observat
după golirea instalaţiei; la amenajare, groapa 33 de deservirea
cuptorului a deranjat un complex neolitic, iar după încetarea
folosirii instalaţiei a fost pa~ial distrusă şi suprapusă de două
gropi medievale; vatra cuptorului se afta la -1 m faţă de nivelul
actual de călcare, iar bolta la - 0,3 I -0,35 m (terenul a fost
pa~ial decapat de drumari); era folosit, probabil, pentru activită!i
gospodăreşti. Pe baza fragmentelor ceramice din interior, cu
rezerva de rigoare, impusă şi de prezenţa celor două gropi
medievale care suprapun groapa de deservire, optăm pentru
atribuirea acestui cuptor nivelului de locuire Sântana de Mureş.
Groapa 48 - complex ritual (?). Cercetată în S. li, caroul
14, avea formă oval-alungită şi latura de V tăiată de C. 30 = L.
4. Conţinea un vas amforoidal mare lucrat la roată din pastă
bună cenuşie, cu două toarte în bandă, gura largă, fundul
inelar, decorat pe umăr cu benzi verticale lustruite şi pe corp cu
două benzi orizontale; spart ritual şi depus în două pachete
spre marginea de E a gropii. În umplutura gropii se mai aflau un
capac de vas cu buton, de culoare cărămizie, lucrat cu mâna
din pastă cu cioburi pisate şi pietricele, cu urme de ardere
secundară, câteva fragmente ceramice mici şi câteva oase de
animale, fragmentare. Ca formă şi structură, vasul îşi are
originea în amforele carpice cu două toarte în bandă, dar prin
material, tehnică şi finisare apa~ine ceramicii Sântana de
Mureş, motiv pentru care, deocamdată, optăm pentru atribuirea
acestui complex nivelului de locuire medieval timpuriu.
Gropile 2, 3, 4, 11, 12, 33, 38, 39, 50, 68, 70. Din groapa
2 a rămas numai umplutura de culoare neagră a unei gropi de
mari dimensiuni (D = 2,4 m), care porneşte de la suprafaţă
(terenul a fost decapat de buldozere) şi avea adâncimea de 2,35 m. Din cauza pământului negru care constituie umplutura,
a fost ocolită de excavatorişti şi a rămas izolată la marginea de
S a Suprafeţei a. În umplutură au fost găsite câteva fragmente
ceramice Sântana de Mureş şi oase de animale. Este vorba,
probabil, de o groapă de împrumutat lut folosită de membrii
comunităţii care vieţuiau aici în secolul IV p. Chr.
Gropile 3 şi 4 au fost distruse de excavatoare în cea mai
mare parte, păstrându-se resturi din umplutura lor pe profilul de
V al S. a; groapa 4 conţinea o mare cantitate de fragmente
ceramice de factură Sântana de Mureş. Gropile 11 şi 12 au
apărut pa~ial în S. 1 profil V , con!ineau fragmente ceramice la
roată cenuşii fine, cenuşii specia ciment, de chiupuri, altele
lucrate cu mâna din pastă cu cioburi pisate, fragmente de oase
de animal.
Groapa 11, de formă bitronconică, avea la fund un strat
de cărbune de lemn, cenuşă şi chirpic. Groapa 12 avea formă
de clopot, era foarte largă şi spre fund, pe latura de V, prezenta
o cotlonire spre exterior, care cobora prin exterior sub nivelul
fundului gropii; în umplutură conţinea fragmente ceramice,
multă cenuşă şi bulgări de pământ galben. Gropile 38 şi 39 au
apărut în S. 1, ambele au formă rotundă în plan şi cilindrică în

secţiune, cu fundul orizontal; groapa 38 tăia pu!in peretele de E
al gropii 39; în umplutură au avut câteva fragmente ceramice
galben-cărămizii la roată sau cu mâna. Cercetată în S. B,
groapa 50 avea formă rotundă, partea superioară cilindrică iar
fundul conic; era umplută cu fragmente de chirpic din perete de
locuinţă pe grădele intens arse, rare fragmente ceramice
cenuşii la roată şi foarte puţine fragmente de oase de animal;
reprezintă, probabil, o depunere rituală.
Groapa 68, cercetată pa~ial, era suprapusă în bună parte
de C. 31 = L. 5 şi a fost tăiată pa~ial de groapa 51; conţine o
mare cantitate de fragmente ceramice, vase întregi şi întregibile
cenuşii la roată, altele lucrate cu mâna din pastă fină sau aspră
cu cioburi pisate, numeroase fragmente de amforă, multe oase
de animale şi păsări; probabil este o depunere rituală (este
posibil să fie ulterioară secolului V p. Chr.). Groapa 70,
suprapusă de C. 31 = L. 5, a fost pa~ial tăiată de gropile 49 şi
69; conţine fragmente ceramice cenuşii la roată, cenuşii specia
ciment şi galben-cărămizii lucrate cu mâna, toate apa~inând
culturii Sântana de Mureş, şi oase de animal.
Civilizaţia medievală românească. C. 28 =L. 3, C. 31 =
L. 5, gropile 1, 31, 32, 34, 35, 37, 49, 51, 55, 57, 64, 67.
Complexul 28 = L. 3, cercetat în S. B la E de Suprafaţa a, este
o locuinţă puţin adâncită, de formă rectangulară, cu două col!uri
rotunjite şi latura de N arcuită, conturul său observându-se la
suprafaţa solului pa~ial decapat de buldozer; se adâncea în sol
cu 0,5 - 0,62 m faţă de nivelul de la care s-a observat; cu latura
de S locuinţa a tăiat şi suprapunea pa~ial groapa 64, iar colţul
de NV a deranjat gropile 31 şi 32, care, deşi apa~in aceleiaşi
epoci, sunt anterioare locuinţei. Ca inventar a avut câteva
fragmente ceramice roşii la roată, unele decorate cu linii
orizontale cu vopsea albă, puţine oase de animal şi 3 pietre de
dimensiuni medii (folosite, probabil, pentru încălzirea locuinţei).
Nu avea nici o instalaţie de foc, nici gropi de par, nu s-a
observat vreo amenajare pentru intrare.
Complexul 31 = L. 5, cercelat în S. B la SE de Suprafaţa
a, este o locuinţă medievală puţin adâncită - 0,25 I 0,35 m, de
formă rectangulară, cu colţurile rotunjite şi laturile de N şi V
uşor arcuite; avea dimensiunile de 3,4 x 3 m. În colţul de NV
avea un cuptor în formă de potcoavă cu dimensiunile D = 0,85
m, d =0,75 m, h =0,28 m; amenajat prin cotlonire într-un calup
de lut cruţat, are suprafaţa bolţii plană; vatra depăşeşte bolta cu
circa 30 cm în fa!a gurii şi a fost lipită cu straturi de lut cu nisip,
ca şi interiorul calotei; pereţii arşi la roşu intens au grosimea de
6 - 7 cm, iar în colţul din stânga spate, câţiva centimetrii
deasupra vetrei, era un orificiu cu D = 5 cm; în interior era multă
cenuşă, un fragment ceramic roşu la roată, 5 fragmente de
oase de animale, bucă!i de chirpic desprins din vatră. În
jumătatea de E spre centru locuinţa a avut o groapă ovală cu
dimensiunile de 0,8 x 0,59 m, iar în colţul de SE o groapă de
provizii, groapa 67, în formă de clopot cu baza mult evazată; la
jumătatea laturilor de N şi S, lipite de acestea, se afta câte o
groapă de par; parii fixaţi în aceste gropi susţineau grinda
cosoroabă pe care era construit acoperişul în două ape;
intrarea era, probabil, amenajată pe latura de S, lângă parul
care sustinea acoperişul. Podeaua era amenajată din lut galben
amestecat cu nisip şi avea grosimea de 4 - 8 cm. În jurul
cuptorului erau patru gropi de ţăruş, iar în zona centrală şi în
sfertul de SV alte 14 gropi de ţăruş şi două alveolări în care se
sprijinea structura de lemn a unor amenajări interioare. Locuinţa
a suprapus groapa 70, a tăiat şi suprapus pa~ial gropile 49, 51,
68 şi a fost tăiată pe latura de N de groapa 55. Inventarul
locuinţei era format din 3 funduri de vas roşii la roată, fragmente
de castron smălţuit cu alb şi brun, de căni şi oale decorate cu
vopsea albă, un fragment din căuşul unei pipe de lut roşu
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Cercetările de la Pietrosu - Costeşti din campaniile 1998
2000 s-au soldat cu rezultate de real interes ştiinţific: a). a
fost identificată o aşezare neolitică aparţinând culturii Boian,
singura abordată ştiinţific până în prezent în judeţul Buzău, din
care a fost recoltat material arheologic care permite concluzii şi
ipoteze noi asupra raporturilor cultural - cronologice cu zonele I
faciesurile învecinate; b). au fost localizate complexe
arheologice din prima epocă a fierului, fiind precizat situl din
care provin descoperirile semnalate în anii 1963 - 1965; c). pe
acest amplasament a existat o aşezare geto-dacică, din care a
fost cercetată o locuinţă; d). a fost identificată încă o aşezare a
purtătorilor culturii Sântana de Mureş, fapt ce contribuie la
completarea informaţiei privind evoluţiei zonei în secolul IV şi la
începutul secolului V p. Chr; e). au fost cercetate două
complexe de locuire şi alte obiective arheologice aparţinând
civilizaţiei civilizaţiei medievale româneşti, de asemenea puţin
cercetată în zona Buzăului.
Bogăţia
şi
diversitatea materialului arheologic,
complexitatea problemelor ridicate de aceste descoperiri şi
existenţa pericolului ca aceste vestigii să fie distruse prin
intervenţii antropice necontrolate impun cu
necesitate
continuarea cercetării sitului de la Pietrosu - Costeşti.
Planşa 48

închis, oase de animale şi de păsări, câteva pietre de spărtură
de dimensiuni medii.
Groapa 1 a fost surprinsă pe profilul Suprafeţei a, în zona
de E; s-a păstrat mai puţin de jumătate; a deranjat groapa 34;
în umplutură erau fragmente ceramice specifice evului mediu
dezvoltat. Gropile 31 şi 32 au apărut după răzuială în afara
marginii de SE a S. a, în zona cuptorului. Materialul recoltat
este amestecat: neolitic, Sântana de Mureş, medieval; în
groapa 31 a fost găsit un vârf de suliţă din fier cu Iarna scurtă
lată şi vârful rupt, produs al unui atelier local; în groapa 32,
împreună cu fragmente ceramice smălţuite policrom, au fost
depuse craniul şi mandibula unui porc matur şi o piatră de
calcar cioplită.
Groapa 34 se află în S. B, la marginea S. a; a deranjat
groapa 33 şi a fost tăiată parţial de groapa 1; conţinea un silex,
fragmente ceramice neolitice, medievale timpurii, ceramică
roşie la roată, unele fragmente smălţuite sau decorate cu
vopsea albă, un vârf de cuţit din fier.
Groapa 35 cercetată în S. I are formă neregulată şi spre
latura de V o alveolare mai adâncă cu 0,24 rn decât restul
gropii; conţinea material arheologic amestecat, inclusiv
ceramică medievală cu pictură policromă. Groapa 37 a apărut
parţial în S. I în profilul de N; are formă de cupă întoarsă, cu
gura îngustă, umerii rotunjiţi, corpul larg cilindric şi fundul
orizontal; spre fund avea un strat de pământ galben purtat, iar
în jumătatea superioară o mare cantitate de cenuşă pigmentată
cu chirpic şi cărbuni; în umplutură a avut fragmente ceramice
roşii la roată cu pictură policromă, un fragment dinspre buza
unui vas, smălţuit policrom, decorat şi cu rotiţa dinţată, o bară
de fier de 7 cm lungime, oase de animale de pasăre. Groapa
49, cercetată parţial, tăiată şi suprapusă în parte de locuinţa 5
şi groapa 69, a deranjat şi suprapus în parte groapa 70; are
formă neregulată în plan, cilindrică în secţiune; din umplutură
au fost recoltate o lupă de fier având încorporate pietricele de
calcar puternic arse (procesul de topire nu a fost finalizat ?),
jumătate dintr-o verigă şi un obiect diform, ambele din fier,
puternic oxidate, fragmente ceramice medieval timpurii, altele
smălţuite cu alb şi verde, o cană spartă din ceramică roşie, cu
corpul globular, fără gât, buza înclinată în afară, toartă în bandă
lată subţire, fundul plat cu marginea evazată, decorată pe umăr
cu câteva benzi de vopsea albă, câteva fragmente de oase de
animal, o piatră de spărtură din calcar, chirpic de vatră şi din
perete cu impresiuni de nuiele. Groapa 51 descoperită în S. B,
tăiată şi suprapusă de colţul de NV al C. 31 = L. 5, a deranjat în
parte groapa 68; ovală în plan, cu partea superioară cilindrică,
iar cea inferioară conică; conţinea numeroase fragmente de
chirpic din perete de locuinţă pe grădele, o piatră de gresie
ovoidală alungit-arcuită trecută prin foc, fragmente ceramice,
oase de animale şi păsări; pe latura suprapusă de groapa
locuinţei L. 5 avea o treaptă în formă de semilună lată de 0,3 I
0,5 rn cruţată în lutul galben. Groapa 55 tăia parţial locuinţa 5
pe latura de N şi a deranjat în parte groapa 56; ovală în plan,
cilindrică în secţiune; conţinea material arheologic amestecat neolitic, medieval timpuriu şi medieval dezvoltat, oase de
animal, o vertebră şi mai multe oase de peşte. Groapa 57
situată la E de L. 5, rotundă în plan, formă de pară în secţiune,
cu fundul orizontal, cobora până la -1,7 rn; în umplutură a avut
trei silexuri, un obiect de fier oxidat, fragmente ceramice
medieval timpurii, roşii la roată medievale, un fragment de
râşniţă din calcar, pietre de spărtură din calcar, chirpic de vatră.
Gropile 52, 53, 54, 58, 60, 61, 62, 63, 65 sunt gropi de par
situate în afara complexelor de locuit; considerăm că au fost
folosite pentru realizarea unor adăposturi temporare conexe la
complexele de locuire din zonă.

şi
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Pişcolţ,

corn.

Pişcolţ,

jud. Satu Mare

Punct: Lutărie
Cod sit: 138583.01
Colectiv: Nemeii Janos - responsabil (MM Carei), Robert Gindele (MJ
Satu Mare)

Punctul numit Lutărie se află în partea dreaptă a şoselei
nr. 19 între Pişcolţ - Curtuişeni, la 600 rn de la
capătul comunei Pişcolţ. Cercetările arheologice au ca scop
salvarea unor complexe, care se suprapun din trei epoci
istorice, respectiv din neolitic, epoca Latene şi sec. IV - V p.
Chr. Aceste situri arheologice deşi "Lutăria" este declarată
rezervaţie arheologică sistematic sunt deranjate de o
cărămidărie, care funcţionează aici şi de localnici, care
transportă lut pentru uz gospodăresc (terenul este rezerva
internaţionale

comunală).

în anul 2000 au fost decopertate mecanizat două
paralele cu axa N - sud, pe partea sudică, de 3 X 60
rn şi de 4 X 25 rn şi 4 casete cu dimensiuni diferite C. A. = 3 X 3
rn, C. 8. = 5 X 4 rn, C. C. = 5, 40 X 3, 50 rn, C. D. = 4 X 3 rn.
Lucrările au fost efectuate în două serii : prima în iunie 2000, iar
al doilea în octombrie aceluiaş an. La aceste cercetări au
participat: Gindele Robert - muzeograf şi Nemeii Janos - şef de
suprafeţe

şantier.

Cele două suprafeţe au fost degajate cu ajutorul unui
excavator, fiind eliminat stratul de humus actual până la
adâncimea de O, 40 rn. Au fost semnalate în cursul lucrărilor 22
de complexe arheologice, respectiv 21 de gropi menajere şi un
mormânt de inhumaţie cu două schelete umane. Complexele
nr. 51, 53, 54, 58, 63, 64 conţin materiale specifice neoliticului
dezvoltat, grupul Pişcolţ, faza a li - a evoluată. Complexele nr.
48, 50/ A - deranjat de mormântul de inhumaţie notat cu nr. 50
au materiale celtice, databile în Latene C 1.
Materialul arheologic recoltat a intrat în patrimoniul
Muzeului Municipal Carei.
Din secolele IV - V au fost cercetate : nouă gropi de
provizii, cu secţiune tronconică, cu diametrul gurii de O, 80 - 1,

185

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000
20 m şi adâncimea de la suprafaţa actuală de 1, 20 - 1, 60 m ;
un şanţ pentru drenarea apei, cu o lăţime de O, 80 - 1, 20 m şi
adâncime de 1 - 1,20 m ; un mormânt dublu cu groapa de
mormânt ovală, de 4, 40 X 2, 40 m, cu adâncimea de O, 95 m,
cu trepte pe latura mai scurtă, vestică, Mormântul conţine un
schelet de bărbat orientat V ( cap) - E, în poziţie întinsă şi un
schelet de femeie, în poziţie chircită, la S de craniul scheletului
de bărbat. Inventarul mormântului : două plăcuţe de os de la
capetele unei arc reflex, amnar, cremene, piese de
harnaşament .
Materialele din epoca romană sunt depozitate la Muzeul
Judeţean Satu Mare.

A.2. Mormintele de inhumaţie cu inventar sunt: M. 434,
436, 440, 456, 457. Mormintele au orientare N - S (M. 434,
457), cu orientare E - V (M. 440, 456), menţionăm că M. 440
fiind copil (fetiţă) cu inventar mărgele rotunde, cercei.
Singurul mormânt cu orientare V - E (M. 436) de copil cu
vas dridoid în zona capului, fiind creştin.
B.1. Mormintele de incineraţie în urnă sunt: M. 438, 439,
442, 443, 444, 450, 453, 454, 462, 463, 464, 465, 470, 471,
472, 473, 474, 477, 478, 487, 490, 491, 492, 493, 501, 502,
504.
Urmele sunt vase borcan predominate din pastă fină
lustruită uneori în reţea care creează romburi, de culoare
cenuşie, roşiatică şi negru, unele din pastă de uz comun, sunt
vase borcan cu decorul de striuri paralele, tăiate de altele în
oblic. Ca marcă de olar remarcăm la M. 464 două cercuri
concentrice ce include triunghi ascuţit. Printre oasele calcinate
ca inventar s-au găsit cercei ciorchine compuşi dintr-o sferă
mare din care se desprind trei tije, fiecare cu trei sfere (M. 473,
M. 501 ), iar în M. 491, două brăţări şi un inel din bronz, ca
element comun sunt cataramele din fier rotunde şi cuţitele.
B.2. Mormintele de incineraţie în groapă: M. 433, 441,
445, 446, 447, 448, 449, 452, 455, 458, 459, 460, 466, 467,
468, 469, 476, 479, 482, 483, 484, 485, 486, 489, 494, 495,
496, 497, 498, 499, 500, 503. Gropile sunt rotunde cu un
diametru de 0,5 m, adâncindu-se până la -0,4 I -0,5 m. În gropi
sunt depuse oasele calcinate, iar unele morminte s-au găsit în
groapă vase mici din pastă fină de culoare roşiatică-cenuşie (M.
455, 462, 467, 468, 469) şi un ulcior tot din pastă fină (M. 482,
495) s-au mai găsit cuţite, catarame şi cercei cu o singură tijă şi
trei globule (tip Satu Nou).
B.3. Mormintele de incineraţie în cislă s-au găsit doar
două morminte M. 437 şi 451, primul doar cu o cărămidă
orizontală la fundul gropii, iar al doilea cu două cărămizi
orizontale cu oasele calcinate intre ele.
Prin apariţia ceramicii lustruite cenuşi, roşiatice (urme)
necropola poate fi extinsă şi în secolul X p. Chr., şi chiar a
ceramice de uz comun (borcane) cu striuri paralele pe toată
suprafaţa vasului.
Toate materialele arheologice (vase borcan, căni,
ulcioare, cuţite, obiecte de podoabă şi vestimentaţie) sunt
inventariate şi depozitate la Muzeul Judeţean Ialomiţa.
Tehnica de cercetare: secţiuni paralele cu o lăţime de 3
m, orientate V - E.
Obiectivul următoarelor cercetări, este continuarea lor în
zona nordică pentru a stabili şi delimita extinderea sa în
această zonă şi distribuţia în continuare a mormintelor.
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1. Gh. Lazarovici, J. Nemeii, Neoliticul dezvoltat din nord-vestul
României (Sălajul, Sătmarul şi Clujul), Acta MP, VII, p. 17 - 61.
2. J. Nemeii, Celtic Glass Bracelets and Pearls Discovered in
the North - West of Romania, în: Les Celtes et Ies Thraco Daces de I est du Bassin des Carpates, Bistriţa, 2000, p. 166 179.
3. J. Nemeii, R. Gindele, Aşezarea din epoca romană de la
Pişcolt - Lutărie, StCom Satu Mare, 15 - 16, 1998 - 1999, p. 75
- 103.

At the site named Pişcolt-Lutărie, during systematical
excavations, there were discovered 6 complexes dated in Late
Neolithic Age, Pişcolt Group, the second phase of evolution;
two Celtic complexes from Latene C1; nine Sarmatian provision
pits and a grave with two skeletons from 41h - Sfh centuries.
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Platoneşti,

corn.

Săveni,

jud.

Ialomiţa

Cod sit: 94410.01
Colectiv: Gheorghe Matei, Radu Coman (MJ

Ialomiţa)

Situl este o necropolă birituală medieval timpurie de tip
Dridu din secolele VIII - X p. Chr.
Obiectivul cercetării pe anul 2000, fiind urmărirea
extinderii mormintelor spre latura nordică a sitului, a raportului
de înmormântare între înhumaţi şi incineraţi.
În campania 2000, s-au efectuat cercetări pe trei secţiuni
(S. 42, 43, 44) au lungimea de 56 x 3 m, pornindu-se de la M.
433 şi ajungând la M. 504, un total de 72 de morminte.
Mormintele se clasifică astfel :
A.
morminte de inhumaţie
1. inhumaţie fără inventar - 5 morminte
2. inhumaţie cu inventar - 5 morminte
B.
morminte de incineraţie
1. incinerare în urnă - 28 morminte
2. incinerare în groapă - 32 morminte
3. incineraţii în cislă - 2 morminte
A.1. Mormintele de inhumaţie fără inventar sunt: M. 435,
461, 481, 475, 480. Au orientare N - S (M. 481), E - V (M. 478,
480) fiind de copii, iar M. 461 de maturi, aşezat în partea de N V a necropolei. M. 435 este singurul cu orientare E - V,
indubitabil creştin, amplasat în N - E necropolei.

153. Plosca, corn.

Bistreţ,

jud. Dolj

Punct: Cabana de Metal
Cod sit: 70931.02
Colectiv: Ion Motzoi - Chicideanu (IAB), Monica Chicideanu-Şandor
(FIB), Florin Ridiche (MO Craiova), Sorin Oan\ă (MNIR), Corina Borş
(clMeC), Tiberiu Vasilescu (UCDC Bucureşti), Alexandru Dragoman,
Meda Tache (IAB), Bogdan Tănăsescu (MJ Giurgiu), Ştefan Roşeanu,
Constantin Ciuculescu, studenţi FIB

Campania anului 2000 în zona lacului Bistreţ, a fost
în principal continuării cercetării cimitirului de .
incineraţie din punctul "Cabana de metal", situată pe malul de S
al Lacului Bistreţ (Bazinul 1), în dreptul şi pe teritoriul satului
Plosca, comuna Bistreţ, judeţul Dolj.
dedicată
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în interior, mai rar, sau la exterior. Drept urne au fost folosite
vasele pântecoase cu sau fără !orţi, din variantele simplă sau
etajată, uneori au fost folosite drept urnă şi vasele de tip
kantharos (M. 38 şi 44) sau, în cazul mormintelor de copii, ceşti
(M. 43 şi 46), mai trebuind a fi menţionat şi un caz în care drept
urnă a fost folosită o jumătate dintr-un vas dublu ZwillingsgefăB (M. 47). Drept capace cel mai adesea au fost
folosite castroanele cu una sau două torţi, iar vasele adiacente
sunt în majoritate ceşti cu o toartă, dar şi pixide, castroane sau
vase kantharos şi, într-un singur caz (M. 47) o jumătate de
ZwillingsgefăB. Ca piese aparte de inventar poate fi menţionat
în primul rând altarul miniatural din lut din M. 38, ca şi figurina
antropomorfă din acelaşi mormânt. În mormântul 47 a fost
descoperit printre oasele arse din urnă şi un Lockenring din
bronz, deformat de foc.
Cimitirul de incineraţie Gârla Mare este cel de al treilea
cercetat în zona lacului Bistreţ, alături de cel bine cunoscut de
la Grindu Tomii (cercetat în anii 1943, 1955 - 1956) şi cel de la
Ostrovogania (cercetat în anii 1985 - 1993). Distanţa relativ
mică dintre aceste necropole pune o problemă aparte privitoare
la organizarea mai largă a spaţiului funerar al unor comunităţi
Gârla Mare, în mare măsură contemporane, după cum o arată
inventarele.
În zona Lacului Bistreţ au fost depistate în urma
cercetărilor de suprafaţă din anii 1983 - 2000 mai multe puncte
cu descoperiri de tip Coţofeni, majoritatea în curs de distrugere
datorită acţiunii de eroziune produsă de apa lacului. Se
impunea, aşadar, începerea cercetării prin săpături arheologice
a acestor puncte. Necesitatea cercetărilor arheologice privind
locuirea Coţofeni din zona Bistreţ este subliniată şi de prezenţa
unei cantităţi remarcabile de ceramică decoratul cu şnurul ce
apare asociată cu materialele Coţofeni propriu-zise. Din aceste
motive, începând din anul 2000 studiul locuirii Coţofeni în zona
Bistreţ a devenit unul dintre obiectivele principale ale
cercetărilor arheologice din zona Lacului Bistreţ, alături de cele
privind siturile Gârla Mare şi, respectiv, locuirea hallstattlană
timpurie.
Săpăturile au început în anul 2000 în punctul "Botul
Puriceanului", pe malul de S al lacului, în dreptul satului Plosca,
la aproximativ 1 km E de punctul "Cabana de metal", unde din
1999 se cercetează o necropolă de incineraţie aparţinând
culturii Gârla Mare. Începând încă din 1986, din această zonă,
a fost adunat de pe plajă un bogat material ceramic Coţofeni,
tot acolo fiind găsite şi resturi de schelete umane, dar fără a se
putea asocia acestea cu materialele Coţofeni. În plus, anul
trecut s-a observat în ruptura malului o groapă cu o deschidere
de aproximativ 5 m care se adâncea până la -0,8 m de la
nivelul actual de călcare, într-o depunere de nisip galben.
Săpătura arheologică din acest punct a căpătat astfel un
caracter de salvare. Dimensiunile sondajului - lungimea de 7 m
şi lăţimea de 2,2 m (latura de V) şi 1, 7 m (latura de E) - şi
dispunerea lui (paralel faţă de lac), au fost determinate de
spaţiul restrâns păstrat între ruptura malului şi drumul ce
şerpuieşte de-a lungul malului bălţii.
Situaţia stratigrafică, înregistrată pe peretele de S al
sondajului, este următoarea: deasupra nisipului galben, steril
din punct de vedere arheologic, există un strat din pământ de
culoare castanie deschisă, cu pete galbene, cu grosimea de
aproximativ 0,5 m; peste acest strat există un altul gros de 0,4
m, de culoare neagră-cenuşie, din care a fost săpată groapa
observată în ruptura malului. Acest strat este suprapus de o
depunere subţire de nisip eolian şi de stratul vegetal actual. Se
poate spune că staţiunea din acest punct are două niveluri de
locuire. În nivelul I (inferior) s-au găsit câteva bucăţi de lipitură

Finanţarea cercetării a fost asigurată de fonduri
Ministerului Culturii prin intermediul Institutului de Arheologie
"Vasile Pârvan" şi de către Muzeul Olteniei din fonduri judeţene.
Reamintim faptul că zona lacului Bistreţ este continuu
afectată de distrugeri datorite, pe de-o parte eroziunii naturale,
deosebit de active în lunile de iarnă - primăvară, care duc la
surparea continuă de către apa bălţii a malului de S cel mai
expus la vânturile dominante, precum şi factorilor umani. Din
aceste motive colectivul şantierului arheologic a efectuat şi
efectuează în fiecare an verificări de teren în scopul salvării
obiectivelor arheologice. În vara anului 2000 situaţia în punctul
"Cabana de metal" era destul de gravă, ca urmare a înaintării
apei către S cu încă circa 6 m faţă de aliniamentul din anul
precedent, ceea ce a dus la distrugerea a încă unei părţi din
necropolă. Spre deosebire de ultimii doi ani, nivelul apei era
foarte scăzut, ca urmare a lucrărilor de reparaţii efectuate de
S.C. Piscicola Dunăreni S.A., astfel că verificările arheologice
anuale arheologice au din nou posibile.
S-a săpat în trei puncte. Primul dintre acestea este
"Cabana de metal 1", obiectivul fiind constituit de cimitirul din
epoca bronzului, al doilea "Botul puriceanului", situat tot pe
malul de S al lacului Bistreţ, în zona în care prin cercetările de
suprafaţă din anii precedenţi fusese identificată o zonă cu mult
material Coţofeni şi punctul "Cabana de metal 2", situat la 150
m E de primul, pentru verificarea unui complex hallstattian
timpuriu scos parţial de apă. Totodată s-au mai făcut verificări
de suprafaţă în punctul "Nasta - La butoi" şi pe grindul Petrişor Odină situat la S de satul Hoarca, azi Bistreţul Nou.
Cercetările la cimitirul de incineraţie din epoca bronzului
au continuat prin deschiderea a unor noi suprafeţe spre S şi
spre V în încercarea de a salva cât mai multe complexe
funerare din zona afectată de apă şi din cea afectată de un
drum de ţară intens circulat. Celor 35 de morminte de
incineraţie descoperite în campania 1999 li s-au adăugat alte
14 înmormântări, totalul mormintelor descoperite până acum
fiind de 49. Un prim element de noutate în această campanie îl
constituie mormintele 48 şi 49. Acestea fac parte dintr-o
categorie mai puţin frecventă în mediul culturii Gârla Mare, în
sensul că resturile cinerare nu se găseau depuse în urne, ci
fuseseră în ambele cazuri depuse în groapă, alături cu
elemente de inventar - vase, sparte însă -. Cele două morminte,
din cât s-a cercetat până acum din cimitir se plasează către
extremitatea apuseană, unde, deocamdată nu au fost
~escoperite morminte de incineraţie cu resturile depuse în urne.
ln schimb, în suprafeţele nou deschise spre S au mai fost
descoperite alte 1Omorminte de incineraţie în urnă (M. 38, 39,
40 - 47), unul dintre acestea fiind dublu (M. 42). Alte două
morminte au mai fost descoperite în apropierea actualului mal
al lacului, unde este foarte probabil că între cele două campanii
(1999 - 2000) apa a mai distrus morminte. Din cât se poate
observa până acum înmormântările din epoca bronzului au fost
grupate, putându-se distinge oarecum câteva aglomerări de
morminte, în colţul de NE (M. 3 - 4, 6, 9, 11 ), un alt grup imediat
la S de acesta (M. 16a-d, 14, 17, 19), grupul mormintelor 15,
18, 43 şi 44, apoi grupul mai compact al celor dinspre SE (M.
31 a-b, 32 - 35 şi 38 - 39), ca şi zona mormintelor de incineraţie
în groapă de care am amintit deja. Particularităţile solului în
care au fost săpate gropile funerare - nisip amestecat cu
aluviuni, omogenizat prin inundaţii repetate - nu au permis
decât în patru cazuri (M. 37, 43, 48 - 49) surprinderea planului
gropilor funerare, de fiecare dată circulare, cu dimensiuni mai
mari decât grupul vaselor depuse. Inventarele funerare se
înscriu cu puţine abateri, în schema aş zice clasică a
mormintelor Gârla Mare: urnă, capac, vase adiacente, depuse
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de vatră şi chirpic, oase de animale şi fragmente ceramice de
tip Coţofeni. În nivelul superior, materialele ceramice sunt
amestecate; s-au găsit, astfel, fragmente ceramice Coţofeni,
Basarabi şi de epocă medievală. Groapa care a fost săpată din
acest nivel este un bordei secţionat oblic de către sondaj, fiind
surprins doar colţul de NE, astfel forma şi dimensiunile
complexului rămânând incerte. Se poate doar presupune că
bordeiul avea formă rectangulară cu colţurile rotunjite şi cu
lungimea de aproximativ 5 m. Datorită omogenităţii coloristice a
solului nu s-a putut stabili cu precizie nivelul de săpare a gropii
bordeiului. Se poate spune doar că se adânceşte cu
aproximativ 0,6 m în nivelul I şi în solul viu, măsurat de la baza
nivelului superior. În umplutura gropii, pe lângă oase de
animale şi bucăţi mici de chirpic, s-au găsit fragmente ceramice
lucrate la roată şi câteva cioburi Coţofeni şi Basarabi antrenate.
Imediat deasupra şi pe fundul bordeiului s-au găsit 4 piese de
fier: un cuţit, o spatulă, o grivcă şi o limbă de inmănuşare a unei
piese care nu poate fi determinată. Tot pe fundul bordeiului
zăceau două vase fragmentare lucrate la roată, din pastă
cafenie închisă, cu nisip, de stil Basarabi Calafat, care,
împreună cu piesele de fier amintite mai sus, datează bordeiul
în sec. XIV p. Chr. Pe fundul bordeiului, constituit dintr-un strat
cu multă cenuşă, cărbune şi oase arse, lângă limita de ENE a
complexului a fost surprinsă o vatră de formă neregulată, cu
dimensiunile maxime de 0,6 x 0,6 m, cu crusta groasă de 2 cm
şi miezul de 8 - 1O cm, ridicată pe un pat de pietriş mărunt.
Peste vatră zăcea o bucată de chirpic care, după compoziţie
(lut amestecat cu paie), pare a fi o bucată de perete. La răzuire,
în pământul de culoare cenuşie care constituie fundul bordeiului
au fost surprinse jumătăţile de N ale gropilor notate Cpl. 2 şi
Cpl. 3, de formă circulară, doar în umplutura ultimei găsindu-se
material arheologic: un fund fragmentar de vas lucrat la roată,
de aceeaşi factură ca cele găsite în bordei.
În punctul "Botul Puriceanului" locuirea are 3 etape:
primei ii aparţine materialul Coţofeni care apare nederanjat în
nivelul inferior şi amestecat cu câteva cioburi Basarabi şi de
epocă medievală; a doua etapă, documentată de cioburile
Basarabi amintite mai sus şi, ultima, din sec. XIV p. Chr., căreia
ii aparţine şi bordeiul cercetat.
La aproximativ 150 m E de necropola Gârla Mare din
punctul "Cabana de metal - 2", în ruptura malului s-au observat
fragmente ceramice de dimensiuni mari care păreau să provină
de la un vas spart pe loc. În dreptul lor pe plajă se găsea mult
material ceramic provenit din surparea malului, remarcându-se
câteva fragmente mari de la un vas de tip pyraunos. S-a
deschis o secţiune de 7.7 x 2,8 m pentru a surprinde contextul
căruia ii aparţine vasul. S-a observat că este un vas de mari
dimensiuni, de uz comun, cu marginea simplă, decorat cu un
brâu alveolat şi 4 apucători. Partea superioară a vasului, sub
presiunea pământului, s-a spart şi prăbuşit în interior. Printre
cioburile căzute s-a găsit un percutor din rocă dură şi puţine
oase mici, nearse. Fundul vasului zăcea pe un sol galbeninchis, steril din punct de vedere arheologic. Nu a fost surprinsă
o eventuală groapă în care să fi fost depus vasul. La limita de S
a secţiunii a fost cercetată o groapă ovală cu dimensiunile de
1.4 x 1 m, adâncă de -0,2 m, cu puţin material atipic. Aşezarea
din acest punct are un singur nivel de locuire ce poate fi
încadrat. pe baza vasului şi a unor fragmente ceramice, în
special de la castroane cu marginea decorată cu caneluri
oblice, în Hallstattul timpuriu. Complexul astfel identificat se
incorporează mai multor astfel de descoperiri înşirate de-a
lungul malului sudic al lacului Bistreţ, toate atestând o locuire
intensă de la începutul epocii fierului. Amintim că cele mai
importante descoperiri de acest fel făcute în zona lacului Bistreţ

sunt complexul de cult din punctul "La Nea Vasile Feraru" de pe
grindul Prundu Măgarilor şi aşezarea întinsă din punctul "Nasta
- La butoi" situată pe malul de S al actualului Bazin 4, fosta
baltă Nasta.
Tot în cursul campaniei din 2000, profitându-se de nivelul
scăzut (ocazional) al apei, s-a făcut o cercetare de teren în
zona fostei bălţi Nasta, în punctul "La butoi", unde în anii 1996 1998 s-a început cercetarea unei întinse aşezări din prima
epocă a fierului, cercetare întreruptă în anul 1999 datorită
creşterii nivelului apei din lac, care a inundat obiectivul. Cu
acest prilej pe plajă, în punctul amintit au mai fost descoperite şi
cercetate încă 3 gropi din staţiunea hallstattiană timpurie
amintită, gropi care au fost numerotate, în continuarea celor
săpate în 1996 - 1997, Gr. 79, 80, 81. Cele 3 complexe sunt de
fapt funduri de gropi, părţile lor superioare fiind îndepărtate cu
buldozerele cu ocazia lucrărilor de amenajare a crescătoriei
piscicole. Cele trei gropi au fost identificate prin răzuiala plajei
rezultate prin roaderea continuă a malului de către apa bălţii, în
special în lunile de iarnă şi primăvară. După răzuială,
fotografierea şi desenul de plan s-a trecut la secţionarea,
săparea şi desenul de profil.
Gr. 79. În umplutură (pământ negru, nisipos), au apărut
doar bucăţi mici de chirpic, un fragment de fund de vas şi 2 - 3
cioburi atipice.
Gr. 80. În pământul negru-nisipos din umplutură s-au
găsit multe bucăţi de chirpic, doar 2 cioburi, din pastă de uz şi
decorate cu brâu şi un inel din bronz.
Gr. 81 a apărut în plan ca o pată de pământ de culoare
cărămizie ca rezultat al arderii, amestecat cu bucăţi mari de
chirpic şi cenuşă. În umplutură, în special în zona centrală a
gropii s-au găsit fragmente de la 3 - 4 vase, oase de animal
arse şi nearse, inclusiv un craniu probabil de ovicaprină,
pământ ars, bucăţi de chirpic degradat, fragmente de lipitură de
vatră, cărbune, cenuşă. Materialul ceramic destul de numeros a
permis identificarea următoarelor forme: strachină cu marginea
arcuită spre interior, din pastă neagră, de calitate, uneori cu
motiv stelar din caneluri pe partea interioară, vase bitronconice
cu marginea lată şi răsfrântă, unele fragmente cu caneluri
scurte şi oblice pe pântec, vase de uz comun, de mari
dimensiuni, din pastă grosieră, cu cioburi pisate, arse la gălbui
cărămiziu, cafeniu, negru cu pete. Vasele aveau marginea
simplă, cu un brâu profilat, puternic reliefat, aplicat sub
margine. S-au găsit şi câteva fragmente de vase de dimensiuni
mai mici, probabil ceşti. Conţinutul gropii, asemănător din multe
privinţe cu cel al altor gropi cercetate în punctul "La butoi",
confirmă apartenenţa la Hallstattul timpuriu de tip Belegis Vârtop, pentru perioada de început a aşezării.
În urma unei sesizări din partea localnicilor s-a făcut o
cercetare de teren pe grindul Petrişor - Odină, situat la circa 4
km S de satul Hoarca, azi Bistreţul Nou, comuna Bistreţ, şi la
circa 400 m N de actualul curs al Dunării. Este vorba de un
grind din nisip, de dimensiuni mari, deranjat parţial de lucrări de
îndiguire sau de arături. La suprafaţă şi în spulberăturile de vânt
se găsesc numeroase materiale ceramice reprezentate prin
vase sparte pe loc, fragmente ceramice, oase de animale,
chirpici, pietre. Materialul ceramic adunat din spulberăturile de
vânt este constituit din vase întregi sau întregibile, fragmente
ceramice ce aparţin la două categorii principale. Mai întâi este
vorba de vase din pastă cenuşie de foarte bună calitate, lucrate
la roată, din care se pot distinge căni, castroane, vase de mari
dimensiuni cu buza lăţită spre exterior. Decorul, atunci când
este prezent, este reprezentat prin motive în val realizate prin
incizie sau lustru. A doua categorie este documentată prin vase
din pastă cu multe cioburi pisate şi nisip, lucrate de mână sau la
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2.1. un şanţ longitudinal (secţiunea I) pe terasa inferioară
a Bahluiului cu dimensiunile de 50 m lungime, lăţime 1,5 m şi
adâncimea medie de 2 m (până la epuizarea stratului de
locuire);
2.2. un şanţ (secţiunea 11) transversal pe secţiunea li cu
lungimea de 60 m, lăţimea de 1,5 m şi adâncimea medie de
1,75 m (până la epuizarea stratului de locuire).
Materialul arheologic rezultat din secţiunile de la punctul 1
ne-a indicat faptul că zona a fost afectată şi de alte lucrări
anterioare celei de modernizare, iar stratigrafia este puternic
perturbată. În unele puncte locuirea se extinde pe sub şosea,
traversând-o, urmând suprafaţa vechii terase a Bahluiului, până
la albia majoră a sa.
Cel de-al doilea sistem de investigaţie realizat ne-a
permis interceptarea pa~ială a 5 locuinţe (din care una de
adâncime), a unei vetre şi a 5 gropi. Cu excepţia unei gropi
(probabil rituală) apa~inând Hallstatt-ului faza A, obiectivele
interceptate se încadrează cronologic Neoliticului timpuriu şi
apa~in culturii Starcevo - Criş faza III 8 - IV A. Sporadic, apar
materiale arheologice ce apa~in culturii Cucuteni (faza 8) şi
secolelor li - IV, fără a constitui straturi culturale distincte. Din
săpătură a fost recoltat o cantitate apreciabilă de materiale
arheologice (materiale ceramice, osteologice, litice), care se
aftă în curs de prelucrare la Complexul Muzeal Naţional
"Moldova".
În data de 1 noiembrie 2000, am primit pe şantier vizita dlui academician Mircea Petrescu - Dîmboviţa.

roată, cu suprafaţa zgrunţuroasă, cafenii la culoare. Forma cea
mai frecventă este a borcanului cu marginea uşor aplecată spre
exterior, cu gât scurt, sau cu marginea îngroşată. Decorul, când
este prezent, este reprezentat prin striuri orizontale în bandă
sau linii în val. După aspect ceramica primei categorii poate fi
datată în sec. IV - V p. Chr, iar cea din a doua categorie
descoperirilor caracteristice sec. VII - IX p. Chr. bine
reprezentate pe linia Dunării. Aşezarea de pe Grindul Petrişor Odină are o întindere remarcabilă ca dimensiuni. Importanţa ei
ştiinţifică nu mai trebuie subliniată, iar starea în care se găseşte
necesită o intervenţie de urgenţă, motive pentru care colectivul
şantierului arheologic şi-a propus pentru campania viitoare o
săpătură de informare.
Planşa 49

154. Podu Iloaiei, com. Podu Iloaiei, jud.

laşi

Punct: Şesul Târgului
Cod sit: 98382.01
Colectiv: Vasile Chirica - responsabil, Mădălin Văleanu, Silviu Văcaru,
Cristian Berescu, Gabriel Davidescu Ruxandra Alaiba, Luminiţa
Bejenaru (CNMM laşi); Roxana Samoilă, Iordache Cojocea, Laurenţiu
Olaru, Constantin Hărmănescu, Dragoş Badragan, Iulia Huja, Aura
Cristea - studenţi (Universitatea M. Kogălniceanu laşi, Facultatea de
Geografie-Istorie)

La 2 km de la ieşirea din satul Podu Iloaiei, spre laşi, în
dreptul bornei kilometrice 51 a DN 28 Roman - laşi, pe terasa
inferioară a Bahluiului situată pe partea stângă a şoselei, se
aftă o bogată staţiune arheologică, numită "Şesul Târgului".
Aceasta a fost descoperită în data de 3 aprilie 2000 de către
muzeografii Văleanu Mădălin, Silviu Văcaru şi arheolog
Ruxandra Alaiba, când efectuau cercetări de teren pentru a
identifica siturile arheologice afectate de lucrările de
modernizare a şoselelor. Deoarece acest nou sit identificat era
afectat de aceste lucrări, în perioada 19 - 29 iunie 2000,
împreună cu studenţii anului I de la Universitatea M.
Kogălniceanu laşi, Facultatea de Geografie-Istorie, care
efectuau practica de specialitate, s-au intreprins cercetări de
teren amănunţite în acest punct, colectând o cantitate
apreciabilă de materiale arheologice încadrate astfel: 1.
Neolitic: aşezare a culturii Starcevo - Criş; 2. Eneolitic: aşezare
a culturii Cucuteni, faza 8; 3. Epoca bronzului; 4. Epoca fierului:
aşezare hallstattiană faza A; 5. Secolele li - IV p. Chr.; 6.
Secolul VI - IX p. Chr.; 7. Secolul XV - XVII.
Situl arheologic are o suprafaţă de 50 - 60 ha, iar pe
cuprinsul său se găsesc şi trei movile cu înălţimea de 1 - 2 m şi
diametrul de 15 - 20 m, care nu au putut fi încadrate cronologic.
Toate aceste descoperiri sunt inedite. În partea de SE a sitului,
cea mai afectată de aceste lucrările de modernizare a DN 28,
Complexul Muzeal Naţional "Moldova" a intreprins, pe propria
cheltuială, o săpătura arheologică de salvare, cu scopul de a
determina situaţia existentă în zona afectată şi a stabili
stratigrafia sitului. Lucrările s-au efectuat în perioada 16
octombrie - 2 noiembrie 2000 şi au constat în:
1. 5 şanţuri transversale amplasate perpendicular pe
direcţia şoselei Podu Iloaiei - laşi, pe partea stângă a acesteia,
la 1 m de carosabil, cu dimensiunile de 5 m lungime, 1,5 m
lăţime şi 1,5 m adâncime;
2. în interiorul sitului arheologic a fost trasat un sistem de
şanţuri după cum urmează:

155. Podul

Mănăstiri,

com. Mera, jud. Vrancea

Punct: Fosta mănăstire Mera, cu hramul "Sfinţii Împăraţi"
Cod sit: 176695.01
Colectiv: Emil Lupu (ABRAL ARTPRODUCT S.R.L.)

Fosta mănăstire Mera, cu hramul "Sfinţii Împăraţi" se aftă
în satul Podul Mănăstirii, comuna Mera, jud. Vrancea, fiind
situată pe un platou afta! pe malul stâng al văii Milcovului; acum
este compusă dintr-o biserică aftată în planul central al unei
incinte fortificate cu turnuri de colţ şi cu alte turnuri pe laturile de
E şi V, cel de pe latura vestică având rolul de turn de poartă şi
clopotniţă. în literatura de specialitate este considerată a fi
singura ctitorie a familiei Cantemir. Anterior incintei actuale a
funcţionat o altă mănăstire, la E de cea cunoscută, ctitorită de
către boierul Moţoc şi episcopul Ioan al Romanului, soţia lui
Moţoc închinând-o domnitorului Constantin Cantemir. Biserica
actuală a fost ctitorită de Antioh Cantemir, între anii 1706 1707. Staţiunea a mai fost cercetată arheologic de către
Luminiţa Munteanu şi Gheorghe Cantacuzino în anul 1974, Ion
Motzoi - Chicideanu în 1977 şi Aurel Nicodei în 1998.
Cercetările arheologice efectuate în anii 1999 şi 2000 au
stabilit următoarea evoluţie a ansamblului monumental:
Etapa I: în a doua jumătate a sec. al XVII-iea, în
perimetrul cimitirului vechi, situat la E de incinta actuală a
mănăstirii, funcţiona un ansamblu arhitectonic apa~inând
familiei boierului Moţoc din Odobeşti. Din acest ansamblu se
mai păstrează actualmente turnul "E" şi "zidul cu scară" adosat
laturii nordice a turnului. Considerăm că iniţial pe acest platou a
fost edificată o curte boierească, având mai multe construcţii
izolate, unele din acestea (cazul turnului "E"), având destinaţia
de locuinţă şi de apărare independentă. Prezenţa unei monezi
din 1661 în complexul descoperit în S. IX/ 1999 ne determină
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să afirmăm că

acest ansamblu nobiliar funcţiona la mijlocul sec.

156. Poduri, corn. Poduri, jud.

al XVII-iea.

Bacău

Punct: Dealul Ghindaru

Puţin

înainte de anul 1686, familia boierului Moţoc
renunţă la rezidenţa de la Mera şi, cu mijloace modeste faţă de
cele anterioare, când edificase reşedinţa nobiliară, ctitoreşte o
biserică din lemn, situată în planul central al ansamblului,
probabil în ax cu accesului la scara de acces la etajul turnului
"E" descoperită anul 2000. Deoarece efortul de întreţinere a
mănăstirii era prea mare, o închină în anul 1686 domnitorului
Constantin Cantemir. Nu cunoaştem până acum etape
constructive ce ar putea fi puse pe seama acestuia din urmă.
Probabil că noul ctitor s-a mulţumit să asigure mijloacele
materiale necesare noii vieţi monahale.
Etapa li: este reprezentată de transpunerea în practică a
proiectului unui nou ansamblu monahal, acţiune care a fost
dispusă şi finanţată de fiul mai mare al lui Constantin Cantemir,
Antioh şi a fost realizată între anii 1706 - 1707.
Justificarea acestui ambiţios şi costisitor proiect a fost
dată de faptul că tatăl lui Antioh fusese înmormântat în biserica
"Trei Ierarhi" din laşi, iar acum se dorea mutarea osemintelor
acestuia în singura ctitorie a Cantemireştilor, Mera. Planul
noului ansamblu a prevăzut biserica ce se păstrează în planul
central al incintei, a preluat în zidul de E al noii incinte "zidul cu
scară" şi turnul-locuinţă "E", iar la colţurile de SE şi SV a
prevăzut turnuri circulare exterioare, ale căror uşi de acces la
parter se păstrează parţial.
Etapa III: În primăvara anului 1717, mănăstirea Mera a
fost transformată în punct de sprijin fortificat pentru armata
habsburgică, de aici pornind atacuri sistematice în tot sudul
Moldovei. În luna mai, avangarda armatei lui Mihai Racoviţă a
zdrobit rezistenţa organizată în jurul mănăstirii, şi a aruncat în
aer turnul de poartă al cetăţii. A urmat o demolare în numai
două zile a unei porţiuni importante a sistemului de apărare "dar
nu chiar de tot", a fost arsă biserica de lemn cu hramul "Sf.
Nicolae" a primei mănăstiri şi chiliile din preajmă.
Etapa IV: după 1717 şi înainte de 1737 - 1739, este
construită pivniţa ce se păstrează şi acum sub ruinele stăreţiei
din colţul de SV al incintei, având deasupra ei şi o parte de

Cod sit: 24640.01
Colectiv: Dan Monah - responsabil (IA laşi), Dragomir Nicolae Popovici
- responsabil adjunct (MNIR), Gheorghe Dumitroaia (CMJ Neamţ),
Felicia Monah (IA laşi), Gheorghe Lupaşcu, Vasile Cotigă (UAIC laşi),
Cătălin Bem, Adrian Bălăşescu, Dragoş Moise, Valentin Radu,
Constantin Haită, Nicoleta Şorloaica (MNIR - CNCP)

Localizarea si prezentarea sitului. Teii-ul eneolitic "Dealul
Ghindaru" se găseşte pe terasa de 32 m, de pe dreapta
Tazlăului Sărat, în punctul numit "Între Pâraie''. "Dealul
Ghindaru" se află pe teritoriul fostului sat "Rusăieşti", acum
cartier al satului Poduri, corn. Poduri, jud. Bacău.
Teii-ul propriu-zis s-a format pe capătul de E al terasei
care coboară spre depresiunea în care se află o parte din satul
Rusăieşti. Capătul estic al terasei este delimitat spre S de o
viroagă adâncă prin care curge pârâul Bisericii. La capătul estic
al dealului se află biserica de lemn a satului. Teii-ul ocupă o
suprafaţă de aproximativ 12.000 m2, având forma uşor
elipsoidală. Aşezările care au existat pe locul actualului teii erau
apărate spre N de o pantă abruptă care, în decursul timpului a
fost ruptă de Tazlăul Sărat. astfel încât acum marginea terasei
coincide oarecum cu centrul aşezărilor care au dus la formarea
teii-ului. Spre E panta este de asemenea abruptă, deşi a fost
îmblânzită, pe alocuri de locuitorii care şi-au construit case şi au
plantat livezi şi vii. Spre S o pantă mai lină şi terasată coboară
spre "Pârâul Bisericii. Drumul de acces şi calea de comunicaţie
cu terasa se află spre NV. Această parte se pare că era barată,
în vechime, de 1 - 2 şanţuri de apărare. Probabil că şanţurile au
fost dezafectate în timpul culturii Cucuteni, când aşezările s-au
extins cu peste 200 m spre V de limita teii-ului. Suprafaţa totală
pe care se găsesc vestigii de locuinţe şi materiale arheologic,
este de aproximativ 6 - 8 ha.
Istoricul cercetărilor. Staţiunea de la Poduri a fost
semnalată, în 1978, de Alexe Bujor. În acelaşi an Dan Monah a
efectuat o periegheză şi a remarcat că pe marginea de NE a
terasei exista un fel de "acropolă", de formă elipsoidală, mai
înaltă decât orizontala terasei cu aproximativ 5 m. În anul 1979
a fost efectuat un sondaj de informare, fiind săpată o secţiune
cu dimensiunile de 30 x 2 m. Sondajul a evidenţiat o depunere
arheologică de peste 4 m ce conţinea mai multe niveluri de
locuire. Prin sondajul din 1979 s-au identificat niveluri de
depuneri atribuite fazelor Precucuteni li şi III, unei etape
Precucuteni III - târzie, două nivele de depuneri din etapa
Cucuteni A2, o ipotetică locuire din etapa Cucuteni AJ, precum
şi vestigii din fazele Cucuteni A-B şi B. Tot cu această ocazie a
fost identificată şi o locuire sporadică din bronzul mijlociu
(culturile Costişa şi Monteoru), căreia îi aparţine şi un şanţ
circular de mari dimensiuni amplasat pe marginea de N a
terasei. Importanţa noii staţiuni era evidentă, fiind formulată
ipoteza descoperirii primului teii din aria culturii Cucuteni.
Conştient de importanţa, dar şi de dificultăţile ridicate de
cercetarea staţiunii descoperite, Dan Monah a avut iniţiativa
constituirii unui colectiv care să asigure o investigaţie
interdisciplinară. În decursul anilor au fost cooptaţi în colectiv
mai mulţi arheologi, precum şi antropologi, arheozoologi,
arheobotanişti, pedologi şi au fost efectuate analize asupra
ceramicii şi datări 14 C. În perioada 1980 - 1983 s-a urmărit, în
special, stratigrafia staţiunii, săpăturile fiind efectuate prin
metoda secţiunilor transversale. După obţinerea unei schiţe
stratigrafice preliminare, acest sistem a fost abandonat şi a fost
utilizată, din 1984, metoda săpăturii în suprafaţă, fiind deschisă

construcţie supraterană.

Etapa V: între anii 1737 - 1739, stareţul mănăstirii Mera Mitrofan Callerghi - reface sistemul de fortificare al mănăstirii.
La aproximativ 5 m S de prima curtină el ridică un nou zid de
incintă, pe care îl prevede cu două nivele de guri de tragere.
Acum sunt ridicate şi turnurile actuale "F" şi "G", care au
limpede rolul de locuinţe. În prelungirea către S a zidului estic
de incintă, cu acces de la nivelul 1 al turnului "F", este
construită o tainiţă.
Etapa VI: După anul 1739 şi înainte de 1813, construcţia
din colţul de SV al incintei, ridicată peste pivniţă, suferă o
importantă distrugere prin incendiere. Tot acum este distrus
gîrliciul de acces la pivniţă.
Etapa VII: În anul 1800 stareţul Arsenie a realizat
captarea unui izvor şi o canalizare ce conducea apele pe sub
un turn cu umblătoare (turnul "D", amplasat pe latura de E a
incintei), precum şi a unei construcţii cu colonade, supraterană,
peste izvorul captat.
Înainte de 1813 (reper cronologic furnizat de un depozit
de aspri îngropaţi la baza scării de acces la etajul stăreţiei
acum în ruină), acelaşi stareţ construieşte stăreţia compusă din
parter şi două etaje.
În cursul sec. al XIX-iea efortul constructiv în perimetrul
mănăstirii a continuat, dar într-o manieră mai modestă şi destul
de neglijentă.
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caseta A adosată la capătul nordic al S. 111. În perioada 1997 1999 cercetările de pe Dealul Ghindaru au fost sistate, fiind
reluate în campania 2000 datorită sponsorizării generoase
acordată de Dr. Romeo Dumitrescu şi Fundaţia "Mileniul III''.
Până în momentul de faţă a fost cercetată o suprafaţă de
aproximativ 1000 m2. Rezultatele obţinute până în prezent ne
relevă un sit de excepţie care permite urmărirea evoluţiei
eneoliticului est-carpatic începând cu etapa Precucuteni li şi
până la sfârşitul culturii Cucuteni.
Au fost cercetate, parţial sau integral, peste 75 de
locuinţe, patru construcţii de interes comunitar, în special
sanctuare şi un număr de gropi. În aproape toate nivelurile de
locuire au fost identificate numeroase "importuri" care permit
racordări cronologice cu civilizaţiile învecinate. S-a acordat o
atenţie specială cercetării interdisciplinare. În perioada 1981 1984 la săpături a participat şi cercetătoarea americană Linda
Ellis care a efectuat o serie de analize asupra ceramicii de la
Poduri, colega din S.U.A revenind de mai multe ori în staţiunea
investigată de noi. Rezultate interesante au fost obţinute
datorită determinărilor de
macroresturi vegetale, fiind
identificate numeroase specii de plante cultivate şi din flora
spontană. Teii-ul de la Poduri deţine, în momentul de faţă, cel
mai complet conspect floristic dintre toate staţiunile eneolitice
din România. Deosebit de utile au fost şi analizele pedologice
efectuate de Gh. Lupaşcu care, însă, vor trebui continuate
pentru a încerca stabilirea terenurilor agricole ale comunităţilor
ce au locuit la Poduri. Până în momentul de faţă au obţinute 13
date radiocarbon (14 C) care alcătuiesc o serie utilă pentru
cronologia absolută a eneoliticului est-carpatic. Din nefericire nu
au lipsit nici eşecurile. Probele arheomagnetice, recoltate în
1983, au fost tratate cu neseriozitate neobţinându-se nici o
datare.
Dispariţia prematură a colegilor Ştefan Cucoş şi
Alexandra Bolomey a fost nu doar un moment dureros pentru
noi, ci a produs şi o serie de perturbări în activitatea de
cercetare. În anul 1997 săpăturile de pe Dealul Ghindaru au
fost sistate din cauza neînţelegerilor cu proprietarii terenului şi
din cauza finanţării insuficiente.
Putem considera că anul 2000 a fost de bun augur pentru
şantierul şi colectivul de cercetare de la Poduri. Fundaţia
"Mileniul III" şi Dr. Romeo Dumitrescu au acordat colectivului de
la Poduri nu numai o generoasă finanţare, ci şi un important
suport moral. Graţie acestui ajutor a fost posibilă reluarea
săpăturilor cu un colectiv primenit, ce cuprinde un număr
important de tineri cercetători. Graţie lor, dar şi a membrilor mai
vechi ai colectivului, sperăm să realizăm, în continuare, o
cercetare modernă, interdisciplinară.
O caracteristică a cercetărilor de la Poduri o constituie
atentia acordată hinterlandului teii-ului. Pe această directie se
înscriu perieghezele efectuate de Dan Monah, ajutat de Alexe
Bujor, Dragomir Popovici şi Ion Mareş. Pe o rază de 5 - 7 km în
jurul teii-ului au fost descoperite şapte staţiuni cucuteniene şi un
număr de situri datând din alte perioade istorice. A fost
remarcată legătura dintre unele staţiuni cucuteniene şi izvoarele
sărate din apropierea lor. Pe această bază a fost, încă de la
început, presupusă o legătură cauzală între formarea teii-ului şi
posibilitatea exploatării sării din slatinile aflate în hinterlandul
aşezărilor de pe Dealul Ghindaru.
Activitatea cercetătorilor de la Poduri nu s-a rezumat doar
la depistarea de _noi staţiuni arheologice, ci s-au efectuat şi
câteva sondaje. ln această direcţie s-a remarcat Dragomir
Popovici, care în 1982 a întreprins, în colaborare cu George
Trohani, un sondaj în aşezarea "Silişte" - Prohozeşti, aflată în
apropierea unei slatine. Acelaşi cercetător, în colaborare cu

Alexe Bujor, a efectuat o săpătură mai amplă în staţiunea
Cucuteni B de pe "Dealul Păltiniş" - Valea Şoşii. Din păcate,
investigaţiile în staţiunile din hinterlandul teii-ului nu au mai
putut fi continuate. Totuşi acestea nu au rămas fără urmări.
Perieghezele şi sondajele efectuate au fost completate printr-o
cercetare etnoarheologică a zonei în legătură cu exploatarea
actuală a slatinilor, care a permis conturarea unor ipoteze
privind tehnicile de obţinere a sării în preistorie şi importanţa
schimburilor bazate pe sare. Rezultatele obţinute de noi, în
legătură cu exploatarea sării în zona Poduri, au suscitat şi
interesul cercetătorilor din străinătate. Linda Ellis şi John
Nandriş s-au referit în lucrările lor la descoperirile de la Poduri,
iar Olivier Weller a efectuat o călătorie de documentare la
staţiunile arheologice şi slatinile semnalate de noi. Din vara
anului 2000 în zona Poduri se efectuează, în colaborare de
către cercetători români şi britanici, prospecţiuni care vor fi
urmate de săpături cu scopul de a investiga importanţa
exploatării sării pentru comunităţile eneolitice din această
regiune.
Rezultatele cercetărilor de la Poduri au fost aduse la
cunoştinţa comunităţii ştiinţifice prin intermediul a numeroase
comunicări ştiinţifice susţinute în cadrul unor sesiuni de
comunicări ştiinţifice. Rapoarte de săpături, dar şi articole
privind diferite descoperiri de la Poduri, au fost publicate, în
special, în periodicele Cercetări Arheologice şi Memoria
Antiguitatis, nefiind ocolite nici alte publicaţii. Materiale şi
informaţii obţinute în turna săpăturilor de la Poduri au fost
utilizate în cărţile publicate de Dan Monah, Ştefan Cucoş,
precum şi în teza de doctorat realizată de Gheorghe
Dumitroaia, aflată sub tipar.
Un moment deosebit, pentru colectivul de la Poduri, a fost
organizarea, în 1995, a colocviului internaţional "The Tells chronological axes of prehistory", desfăşurat la Bacău - Tescani
- Poduri, la care au participat 30 de preistoricieni din Anglia,
Germania, Ucraina, Rusia, Basarabia şi România. La această
reuniune ştiinţifică au fost susţinute şapte comunicări în care au
fost prezentate descoperirile din teii-ul de la Poduri. Participanţii
la colocviu au vizitat şantierul arheologic de pe Dealul
Ghindaru, manifestând un viu interes pentru stratigrafia
staţiunii.

Pentru a face cunoscut marelui public, dar şi specialiştilor,
numeroase materiale arheologice provenind de la Poduri au
fost incluse în expoziţii din ţară şi din străinătate. În 1984, cu
ocazia colocviului internaţional "La civilisation de Cucuteni en
contexte europeen", a fost organizată, la Piatra Neamţ,
expoziţia "L'art de la civilisation de Cucuteni", în cadrul căreia
au fost prezentate numeroase piese de artă provenind din teii-ul
de la Poduri. În timpul desfăşurării colocviului de la Bacău din
1995, expoziţia "Poduri - Dealul Ghindaru, o staţiune
arheologică de excepţie" s-a bucurat de un succes deosebit
printre participanţi. Numeroase piese de la Poduri au fost
incluse şi în expoziţia de la Salonik, "Cucuteni. The Last Great
· Chalcolithic Civilization of Europe", organizată în 1997. La
sfârşitul anului 2000 a fost organizată, la Muzeul Naţional de
Istorie a României, expoziţia "O lume regăsită. Satul cucutenian
de la Poduri", care a prilejuit şi susţinerea unui colocviu
internaţional cu titlul "O lume regăsită. Cultura Cucuteni", în
cadrul căruia au fost prezentate şi cele mai noi descoperiri din
campania 2000.
O pagină nouă în istoria cercetării teii-ului de la Poduri a
fost deschisă în anul 2000, când datorită sponsorizării acordate
de Dr. Romeo Dumitrescu şi Fundaţia "Mileniul III" au fost
reluate săpăturile. Acestea s-au desfăşurat, în caseta A, în
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animalelor, dar şi relaţia şi influenţa mediului asupra vieţii
locuitorilor au stat constant în vederea noastră. O atenţie
specială a fost acordată relaţiei dintre izvoarele sărate din zonă
şi aşezările cucuteniene. Pentru înţelegerea acestui fenomen
am recurs şi la investigaţii etnoarheologice. În mod firesc,
hazardul cercetării ne-a obligat să ne propunem noi ţinte. Astfel,
descoperirea mai multor sanctuare, gropi rituale, construcţii cu
caracter comunitar ne-au obligat să căutăm explicaţii şi să
imaginăm noi moduri de abordare. Pentru a înţelege ceva din
tehnica construcţiilor cucuteniene şi, mai ales, modul în care
vestigiile lor se conservă am realizat, în 1985, o construcţie
experimentală pe care am numit-o "Casa Piticilor". În campania
2000 am început cercetarea, prin săpătură, a resturilor acestei
construcţii arse.
Obiectivele cercetărilor viitoare. În campaniile viitoare nu
ne propunem o schimbare importantă în ceea ce priveşte
obiectivele stabilite iniţial, ci doar unele nuanţări în funcţie de
noile descoperiri. Intenţionăm să acordăm o atenţie sporită
investigaţiilor interdisciplinare şi problemei aşezărilor din
hinterlandul teii-ului, precum şi relaţiei acestora cu exploatarea
sării din slatine. În acest sens este în curs de perfectare un
proiect de cercetare cu Universitatea din Durham, Anglia.
Probabil vom fi obligaţi să acordăm mai multă atenţie problemei
metalurgiei aramei şi resturilor osteologice umane care apar
destul de frecvent în depunerile arheologice. Este în curs de
realizare un studiu geobotanic pentru hinterlandul teii-ului, dar
principala noastră preocupare rămâne stratigrafia teii-ului,
problemele de periodizare ale culturilor Precucuteni şi Cucuteni,
cronologia relativă şi absolută, importurile şi numeroase alte
chestiuni care vor fi ridicate de noile descoperiri. Aşa cum este
firesc vor fi studiate cu toată atenţia toate vestigiile care vor
apare în săpătură chiar dacă sunt posterioare eneoliticului.
Săpăturile arheologice din vara anului 2000. Săpăturile de
la Poduri au fost reluate în ziua de 3 iulie 2000 datorită unei
generoase sponsorizări din partea Fundaţiei "Mileniul 111".
Caseta A, pe suprafaţa căreia s-au desfăşurat săpăturile în
perioada 1984 - 1996, purta urmele unor importante braconaje.
Pe taluzul de E al casetei, în zona carourilor J 1 - 6, pe o
lungime de circa 1O m, erau distruse vestigiile unor locuinţe
Cucuteni B şi A-B, groapa tăind nivelul Cucuteni AJ şi
adâncindu-se şi în primul nivel Cucuteni Ai. În zona carourilor
11 - 12 se observau resturile distruse ale unei locuinţe aflate la
baza nivelului Cucuteni B, săpătura afectând şi stratul Cucuteni
A. O ruptură de mari dimensiuni se găsea în zona carourilor J
14 - 15, unde săpătura braconierilor avea o dezvoltare spre E
de aproape 4 m şi o adâncime de peste -2 m. Aici au fost
răscolite vestigiile a cel puţin trei locuinţe. Nici suprafaţa casetei
care fusese protejată, în 1996, cu folie de plastic şi pământ nu a
fost ocolită de braconieri. În zona carourilor D - E 2 se remarca
o groapă cu diametrul de peste un metru, iar în caroul B 9
braconierii au practicat o groapă de formă neregulată de mari
dimensiuni. O altă groapă cu diametrul de peste 1,30 m se
găsea în caroul F 2, afectând depunerile complexului de
locuinţe 73. Vestigiile complexului de locuinţe menţionat au fost
destul de serios deranjate de braconieri şi de căutătorii de
comori. Ultimii au efectuat, în general, gropi de dimensiuni şi
adâncimi mai reduse abandonând căutările în absenţa
obiectelor de metal preţios.
Ţinând cont de distrugerile provocate de braconieri am
procedat la extinderea casetei A, prin desfiinţarea martorului de
N, unde noile carouri au fost notate cu minus, iar spre E cu 4 m,
astfel încât caseta are în momentul de fată dimensiunile de 24 x
36 m şi o suprafaţă de 864 m2. În extinderea estică a casetei, în
caroul L 7, a fost găsită o grupare de fragmente ceramice

perioada iulie
septembrie 2000, având caracter
interdisciplinar.
Starea de conservare. În momentul începerii săpăturilor,
în 1979, starea de conservare a teii-ului şi a întregii staţiuni, era
destul de bună. Partea de N a staţiunii, aflată spre albia
Tazlăului Sărat, era distrusă de apele râului care, în unele
perioade, a curs la poalele terasei. În săpăturile efectuate s-a
observat că marginea actuală a terasei corespunde cu zona
centrală a teii-ului. Apreciem că aproximativ o treime din
statiune a fost distrusă, în cursul mileniilor, de alunecările de
ter~n provocate de apele Tazlăului Sărat. În partea conservată
a staţiunii au fost plantaţi copaci fructiferi, destul de rari, care au
afectat unele porţiuni din sit. Timp de o sută de ani suprafaţa
întregii staţiuni a fost arată cu pluguri uşoare care nu au distrus
vestigiile preistorice. După colectivizare, în 1962, au fost
folosite pluguri tractate de tractoare care au afectat, în oarecare
măsură, stratul de depuneri din epoca bronzului şi din faza
Cucuteni B. După începerea cercetărilor arheologice zona de
centru - nord a teii-ului nu a mai fost arată, fiind astfel bine
protejată. Totuşi, în perioada 1979 - 1996 au fost câteva
braconaje de amploare redusă efectuate, în special, de copii
din sat după sfârşitul campaniei de săpături. Colectivul
şantierului a făcut repetate demersuri la autorităţile locale
pentru a descuraja braconajele şi a recupera materialele
arheologice.
Întreruperea săpăturilor, în perioada 1997 - 2000, şi
imposibilitatea asigurării pazei, a deschis calea braconierilor.
Aceştia au săpat, în special, pe taluzul de E al casetei A,
distrugând vestigiile mai multor construcţii din fazele Cucuteni
A-B şi B. În unele locuri au pătruns în taluzul de E la o distanţă
de circa 3 m, ajungând uneori până la adâncimea de -2 m.
Braconierii au încercat, la E de caseta A, să efectueze o
săpătură de formă dreptunghiulară care, cu certitudine, a
afectat construcţii din fazele Cucuteni B şi A-B. O altă zonă
care a fost afectată de braconaje este partea nordică a casetei
A. În special în zona construcţiilor atribuite etapei Cucuteni A1
au fost practicate mai multe gropi circulare cu diametrul de circa
2 m, care au ajuns până la adâncimea de -1,5 m faţă de nivelul
săpăturii noastre. Braconierii au căutat şi au reuşit să identifice
complexele de vase aflate în apropierea vetrelor şi au extras
piesele cu valoare artistică. Datorită braconajelor au fost
recoltate numeroase vase pictate (peste 60 de exemplare) care
au fost puse în vânzare pe piaţa neagră de antichităţi. Doctorul
Romeo Dumitrescu a recuperat o mare parte dintre vasele de la
Poduri, precum şi un număr mai mic de alte obiecte. Din
păcate, piesele din colecţia Dr. Emilia şi Romeo Dumitrescu,
scoase din contextul arheologic nu permit decât o ipotetică
atribuire şi interpretare. La reluarea săpăturilor, în anul 2000,
colectivul şantierului a recuperat câteva piese, provenind din
teii, de la localnici. După reluarea săpăturilor, Fundaţia "Mileniul
III" a asigurat paza permanentă a staţiunii inclusiv în perioadele
extracampanie de săpături. Sperăm ca pe viitor braconajele să
nu se mai repete.
Obiectivele cercetării. După prima campanie de săpături,
din 1979, când existenţa teii-ului de la Poduri a fost certă ne-am
propus ca principal obiectiv stabilirea stratigrafiei sitului, urmând
ca pe baza acesteia să verificăm şi să nuanţăm periodizarea
eneoliticului de la E de Carpaţi. Încă din acel moment am intuit
că staţiunea de la Poduri poate contribui la elucidarea
începuturilor culturii Cucuteni, acea mult discutată etapă
Cucuteni AL Având în vedere o cercetare interdisciplinară neam propus, în limita posibilităţilor arheologiei, să realizăm şi o
cât mai exactă reconstituire a vieţii comunităţilor care au trăit în
zona Poduri. Plantele cultivate, agricultura, creşterea
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neîncredere de mai tinerii noştri colaboratori. Totuşi, colegii
Cătălin Bem şi Vasile Cotiugă s-au angajat în această
întreprindere şi au săpat aproximativ jumătate din construcţia
initială. Aşteptăm cu interes continuarea cercetărilor şi sperăm
în 'obţinerea unor informaţii interesante. În aceeaşi zonă, Vasile
Cotiugă a construit experimental o vatră şi un loc de râşnit care
au fost protejate la încheierea săpăturilor, urmând ca acestea
să fie atent supravegheate.
Un element cu totul nou în viaţa şantierului de la Poduri îl
constituie prezenţa masivă, în campania 2000, a studenţilor din
facultăţile de profil de la universităţile "Valahia" din Târgovişte,
"Ovidiu" din Constanţa, mobilizaţi de Dragomir Popovici, şi de la
"Al. I. Cuza" din laşi. Contribuţia lor la buna desfăşurare a
cercetărilor a fost considerabilă şi întregul colectiv de
cercetători le adresează cele mai vii mulţumiri. În continuare
vom prezenta câteva microstudii asupra unor descoperiri mai
vechi sau din campania 2000 care, însă, au caracter preliminar
deoarece nu au putut fi efectuate toate analizele şi investigaţiile
pe care le reclamă.

atribuite bronzului mijlociu care par să facă parte dintr-un
complex de locuire. Din păcate, deranjamentele produse de
braconaje ne-au împiedecat să clarificăm această situaţie.
Pentru început săpăturile au fost axate, mai ales, pe
cercetarea jumătăţii sudice a casetei, unde în 1996 fusese
remarcate vestigiile unei locuinţe Cucuteni A2. Asupra acestei
locuinţe colegul Vasile Cotiugă a realif'.at o prezentare mai
amănunţită care este publicată mai jos. ln jumătatea nordică a
casetei, fn afara unor resturi de locuinţe din etapa Cucuteni A2
care vor fi prezentate cu altă ocazie, au fost descoperite
vestigiile unui complex de locuinţe suprapuse care, după
materialul ceramic recoltat, poate fi atribuit, cu rezervele de
rigoare, mult discutatei etape Cucuteni AL Complexul este
format din patru construcţii, dintre care nu a fost demontată
decât L. 73a care avea un interesant ritual de fundare. Celelalte
locuinţe au fost doar pa~ial cercetate, investigarea lor urmând
să fie terminată în campania 2001. În apropierea acestui
complex au fost identificate două gropi rituale cu depuneri de
oase de animale, care, însă, vor fi publicate după efectuarea
determinărilor arheozoologice. Trebuie să menţionăm şi faptul
că pe platforma uneia dintre construcţiile din complexul 73 au
fost găsite câteva grupări de oase arse care, după opinia
arheozoologilor Dragoş Moise şi Adrian Bălăşescu, par să fie
umane. Rămâne ca această observaţie de şantier să fie
confirmată de analizele de laborator.
Deşi campania de săpături a avut o durată considerabilă
(aproximativ trei luni) o singură locuinţă (L. 74) a fost cercetată
aproape integral şi asupra acesteia este publicat un material
mai detaliat. Trebuie, însă, să menţionăm că autorul îşi rezervă
dreptul de a reveni cu ocazia finalizării săpăturii şi realizarea
analizelor microstratigrafice.
În cursul săpăturilor s-a acordat o atenţie deosebită
cercetărilor interdisciplinare. Pentru aceasta, profitând de
prezenţa pe şantier, a arheozoologilor au fost colectate de
aceştia oasele de animale şi au fost separate oasele
susceptibile de a fi umane. Colegul Constantin Haită a făcut
recoltări pentru analize microstratigrafice, iar situaţiile deosebite
au fost discutate cu arheologii. La săpăturile şi discuţiile, uneori
aprinse, din luna septembrie a participat colegul francez
Bernard Randoin, care ne-a împărtăşit din vasta şi interesanta
sa experientă.
În ca~pania anului 2000 am reuşit să colectăm, din
nivelul Cucuteni A-B şi din nivelul Cucuteni A1, eşantioane de
macroresturi vegetale pentru datări radiocarbon. În
eventualitatea că vom reuşi să analizăm, într-un bun laborator
probele 14 C, aceste eşantioane vor putea completa seria de
date radiocarbon din teii-ul de la Poduri. Şi în această
campanie am continuat colectarea macroresturilor vegetale,
folosind o variantă de flotare pe care am folosit-o, cu succes, şi
în alţi ani. Am avut, însă, şansa, în două cazuri, să descoperim
resturi vegetale în vase ceea ce elimină orice riscuri în ceea ce
priveşte atribuirea culturală. Unul dintre loturile de resturi
vegetale provine dintr-o construcţie Cucuteni A-B, iar celălalt
dintr-un vas Cucuteni A2 găsit într-o interesantă groapă rituală.
Arheologie experimentală. Am continuat şi în această
campanie preocupările mai vechi de arheologie experimentală,
care, sperăm să ne ajute la înţelegerea vestigiilor descoperite
în săpături. Am menţionat în istoricul cercetărilor construcţia
experimentală, în 1985, a unei locuinţe eneolitice pe care atunci
am numit-o "Casa Piticilor". Construcţia a ars în acelaşi an şi
timp de 15 ani s-a produs o stratificare naturală. Am propus
colaboratorilor să sape resturile acestei construcţii după toate
regulile unei săpături arheologice şi să încerce o restituire a
construcţiei iniţiale. Propunerea făcută a fost privită cu oarecare

Cercetarea locuintei nr. 74. O privire preliminară
Locuinţa

74 a fost

remarcată,

în campania 1996, în partea

sudică a casetei A. Încă de atunci s-a stabilit că era orientată cu

axul lung pe direcţia NV - SE. Resturile locuinţei se prezentau
în partea de NV sub forma unei aglomerări de chirpic ars
provenind de la pereţii puternic arşi. În partea de SE
fragmentele de chirpic din pereţi erau sporadice, fiind izolate
unele de altele. În perioada de întrerupere a săpăturilor resturile
locuinţei au fost răvăşite de căutătorii de comori, unele
perturbări fiind datorate şi gangurilor de animale. În unele
cazuri, mai ales pe marginile construcţiei, unele gropi pot avea
o oarecare legătură cu structura locuinţei.
Construcţia era de formă dreptunghiulară cu colţurile
rotunjite, având lungimea de 10,3 m şi lăţimea de 5,4 m. Au fost
surprinse destul de clar latura de NE (paralelă cu axul lung) şi
marginea de NV (perpendiculară pe ax). Latura de SV a fost
surprinsă pa~ial, iar colţul de SV era distrus de mai multe gropi
ceea ce dădea impresia existenţei unui şanţ de fundaţie care, în
realitate, nu a existat. O situaţie asemănătoare am constatat şi
pe latura de SE, unde spaţiul dintre locuinţa 74 şi o construcţie
alăturată, posibil contemporană, dădea impresia unui şanţ de
fundaţie. Colţul de SV al locuinţei a fost distrus de două
complexe mai recente, o posibilă construcţie neincendiată şi o
groapă rituală. Locuinţa 74 a fost împă~ită, la un moment dat,
cu ajutorul unui perete median care, însă, a fost surprins, cu
oarecare claritate, doar pe jumătate din lungimea sa.
Pe latura de NV a obiectivului cercetat, spre centrul
acesteia, a fost observată o discontinuitate de 0,5 m a peretelui.
Aceasta ar putea fi intrarea în prima încăpere. În stânga intrării,
printre resturi de lutuială, a fost descoperită o mică cantitate de
cereale carbonizate despre care nu putem preciza dacă s-a
aflat iniţial într-un recipient. Situaţia din această zonă este
complicată de o groapă, posterioară construcţiei noastre, care
străpunge podeaua locuinţei 74.
Construcţia locuinţei 74 a început, se pare, după
amenajarea prealabilă a locului. A fost depusă o cantitate de
pământ de culoare verzui-închisă care a fost întinsă pe o parte
a suprafeţei locuinţei. În această lentilă au mai fost observate
bucăţi mici de cărbune, cenuşă, mici fragmente de lutuială arsă
şi fragmente ceramice şi oase. Peste această lentilă, pe
suprafaţa viitoarei locuinţe, se afta un strat de lut, observat mai
clar spre marginile construcţiei. Acest strat pare să reprezinte
prima lutuială a podelei la care s-a folosit, probabil, lutul rămas

193

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000
de la ridicarea pereţilor. În decursul timpului podeaua a suferit
mai multe refaceri prin aplicarea de straturi de lipitură. Acest
lucru se observă mai ales în partea de SE a locuinţei, unde am
săpat un şanţ de control paralel cu axul longitudinal. Am
remarcat şi faptul că unele lutuieli au fost aplicate peste resturi
menajere, fragmente ceramice şi oase de animale. Două mici
fragmente de scânduri carbonizate descoperite în încăperea de
NV ne semnalează existenţa unei podele alcătuită din scânduri
de lemn aşezate perpendicular pe axul locuinţei. Podeaua de
lemn a fost, la rândul ei, acoperită cu un strat de lut subţire care
se ridica pe peretele despărţitor. Întreaga podea a ars în
incendiul care a distrus locuinţa. Pereţii par să fi fost ridicaţi pe

Un craniu uman descoperit în nivelul Cucuteni A2 de la Poduri Dealul Ghindaru
Asupra ritualurilor morţii din complexul cultural Cucuteni Tripolje persistă încă un văl de mister. Cu toate eforturile
cercetătorilor nu au fost descoperite decât puţine şi mici
necropole care, uneori, depăşesc cadrul cronologic acceptat de
şcoala românească pentru cultura cu ceramică pictată. Nu
avem intenţia să facem o trecere în revistă ao tuturor
descoperirilor şi discuţiilor mai vechi, dar vom aminti că ultimele
lucrări consacrate acestei teme aparţin, regretatei colege
Alexandra Bolomey, precum şi lui Dan Botezatu şi Corneliei
Magda Maniu, ultimii realizând şi o trecere în revistă exhaustivă
a literaturii.
În timpul săpăturilor din teii-ul eneolitic de la Poduri
Alexandra Bolomey a reuşit să identifice câteva oase umane
provenind din depunerile precucuteniene şi cucuteniene.
Neaşteptata dispariţie a colegei noastre a împiedecat-o să
definitiveze lucrarea mai amplă pe care o pregătea şi în care
urma să fie inclusă şi piesa pe care o prezentăm acum.
Aceasta este singura piesă ostelogică umană pe care am pututo recupera dintre cele studiate de Alexandra Bolomey.
Craniul uman a fost descoperit în partea de NV a casetei
A în stratul de depuneri Cucuteni A2, în caroul F1, la adâncimea
de -1,55 m, în apropierea unei zone cu un strat subţire de lut
ars la roşu. Craniul se găsea spre centrul unei lentile de formă
ovală, cu suprafaţa de circa 3 m2, formată din pământ
amestecat cu cereale carbonizate. Deşi s-au făcut eforturi
pentru depistarea conturului gropii acesta nu a putut fi surprins
cu claritate. Doar răspândirea cerealelor ar putea să ne
semnaleze existenţa şi conturul gropii.
Craniul zăcea pe partea dreaptă cu orbitele îndreptate
spre V. Zona cu cereale, uneori amestecate cu resturi de
cărbuni de lemn, avea forma unei lentile, mai groasă spre
centru şi mai subţire spre margini. Eşantioanele de cereale
recoltate, determinate de Felicia Monah, conţineau un amestec
în care predominau speciile Triticum dicoccum şi Hordeum
vulgare. Sub craniu, până la baza lentilei, amestecul era
dominat de Hordeum vulgare şi Hordeum vulgare var. nudum.
Pe craniu nu au fost observate urme de ardere şi baza sa, deşi
aflată în contact cu cerealele carbonizate, nu era decât uşor
pătată. Pentru materialele provenind din groapa menţionată
dispunem de două date radiocarbon care, în linii mari, sunt
concordante. Prima dată a fost obţinută pe baza unui eşantion
de cereale carbonizate recoltate din lentila de pe fundul gropii.
Analizat la laboratorul din Heidelberg, prin intermediul Corneliei
Magda Maniu, eşantionul, conform buletinului de analiză Hd15039 indică data de 5385±37 B.P„ respectiv 3435 b.c. şi
4335-4164 CAL B.C. Craniul uman a fost datat la laboratorul
din Louvain; buletinul Lv-2153 indică data de 5470±90 B.P„
respectiv 3520 b.c„ iar prin calibrare intervalul 4452-4240 B.C.
Deşi există unele deosebiri între cele două date credem că nu
greşim considerând depunerile din groapă contemporane, ele
încadrându-se în limitele acceptate ale etapei Cucuteni A2.
Piesa ostelogică este reprezentată numai prin partea sa
craniană, dar şi aceasta destul de fragmentară şi incompletă.
Majoritatea oaselor neurocraniului sunt prezente dar lipsesc
oasele sfenoidale, bazioccipitalul, iar din partea facială oasele
malare şi mandibula.
Dentiţia, care se găseşte pe cele două fragmente ale
maxilarului superior, este surprinsă la decesul !\Ubiectului, în
stadiul în care incisivii, caninii şi molarii de lapte (nepermanenţi)
au erupt şi au rol funcţional. Această situaţie ne permite să
apreciem vârsta individului ca fiind cuprinsă între 3 şi 4 ani.

tălpici.

În colţul de SE al locuinţei a fost observată o groapă, cu
diametrul de 0,25 - 0,3 m şi adâncimea de circa O, 12 I O, 14 m,
umplută cu bucăţi de lipitură arsă. Groapa ar putea să provină
de la o furcă ce susţinea cosoroabele casei. Structura pereţilor
era alcătuită, după un fragment de perete bine conservat, din
nuiele alăturate, fără să putem preciza dacă poziţia lor era
orizontală sau verticală şi dacă erau împletite. Peste nuiele a
fost aplicat un strat destul de gros de lut cu pleavă şi paie
tocate. În lutuiala pereţilor au fost remarcate şi mici fragmente
ceramice şi pietricele.
Fragmentul de perete la care ne-am referit a fost
descoperit în încăperea nord-estică şi avea încastrată în el o
piesă de lut de mari dimensiuni despre care nu putem spune
mai mult. Piesa era modelată din pastă poroasă asemănătoare
cu cea utilizată la lipirea pereţilor. La exterior era slivisită cu un
strat subţire de lut. Ar putea fi un fragment dintr-o placă, cu
formă neprecizată, încastrată în perete.
Peretele median avea o grosime de circa 1Ocm şi a fost
alcătuit dintr-o structură uşoară, fiind ridicat după construirea
pereţilor locuinţei. S-au observat mai multe refaceri ale acestuia
prin straturi succesive de lutuială unele fiind concomitente cu
refacerea podelei.
Vatra locuinţei, bine păstrată, a fost construită mai
aproape de latura de NE, fiind amplasată spre mijlocul ei.
Probabil la început vatra era destinată să încălzească întreaga
construcţie apoi s-a construit peretele median obţinându-se o
încăpere "caldă" şi una "rece". Am putut urmări destul de
detaliat fazele de evoluţie ale vetrei locuinţei 74, care la început
a fost o simplă alveolare, urmând apoi patru faze de refacere a
instalaţiei de încălzit. La fiecare refacere suprafaţa vetrei a fost
mărită, fiind prevăzută şi cu o gardină masivă sprijinită la
exterior cu scânduri.
După înlăturarea resturilor de lipituri arse provenind din
pereţi pe podeaua încăperii de NE au fost găsite mai multe
concentrări de materiale arheologice. Se remarcă un vas cu
capac şi o râşniţă aflate în apropierea peretelui de SV, în
apropierea lor aflându-se şi o cantitate de cereale carbonizate.
În apropierea vetre se găsea o altă râşniţă, iar în colţul de NE al
încăperii se afla un suport. La demontarea podelei din
încăperea cu vatra, în caroul F 16 la adâncimea de -2,86 m, a
fost găsit un topor, orientat E - V, depus ritual, probabil legat de
fundarea locuinţei. Subliniem faptul că locuinţa 74 este prima
construcţie de la Poduri cu două încăperi. Investigarea acestui
interesant complex de locuire va fi continuată în anul viitor când
sperăm că analizele microstratigrafice ne vor permite să
elucidăm unele aspecte mai puţin clare. [Vasile Cotiugă]
Planşa 50
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alunecările

de teren. Rostul şi semnificaţia acestei bizare
nu au fost încă elucidate.
O altă descoperire interesantă provine din anul 1988 când
au fost găsite urmele unei efemere construcţii, probabil o colibă
cu podeaua uşor adâncită, în care au fost aflate resturile mai
multor vase decorate.
În campania din anul 2000 în carourile K - L I 7 - 9 la
adâncimea de -0,9 I -1, 1 m a fost descoperit un complex
alcătuit din fragmente ceramice provenind de la vase de mari
dimensiuni decorate cu brâuri alveolate dispuse orizontal sau
semicircular. În acelaşi loc se aflau şi câteva fragmente de
râşniţe. Nu s-a putut stabili cu suficientă siguranţă dacă
gruparea de materiale de epoca bronzului semnalează un
complex de locuire sau sunt materiale dintr-o groapă. Ceramica
descoperită recent la Poduri are analogii clare în materialele de
la Costişa şi de la Păuleni, jud. Harghita. Aşezarea din bronzul
mijlociu de la Poduri pare să constituie extrema sudică a
arealului marelui complex cultural Komarovo - Costişa şi din
acest punct de vedere are o importanţă deosebită pentru
elucidarea legăturilor cu cultura Monteoru şi cu cultura
Ciomortan, ultima fiind, după opinia noastră, doar o
"prelungire", un aspect al culturii Costişa în Transilvania.
[Gheorghe Dumitroaia]
Membrii colectivului şantierului Poduri - Dealul Ghindaru
asigură conducerea Fundaţiei "Mileniul III", pe Doamna Emilia
Dumitrescu şi pe Domnul Dr. Romeo Dumitrescu, sponsorii
cercetărilor, de întreaga lor gratitudine. Aducem vii mulţumiri
colegului Bernard Randoin pentru prezenţa sa deosebit de
agreabilă, precum şi pentru ajutorul său preţios în interpretarea
unor situaţii stratigrafice complexe. Adresăm cele mai
călduroase mulţumiri studenţilor care au dat dovadă de pasiune
şi devotament şi ne-au fost de un real ajutor.

Sexul, la această vârstă, este imposibil de stabilit. Calota
craniană este dolicocrană, cu contur ovoid în normă verticală şi
de "bombă" în norma occipitală. Occipitalul este puternic
bombat, în special, în partea sa superioară, punctul lambda
fiind uşor supraînălţat. Faţa, după puţinele fragmente avute la
dispoziţie, era joasă şi îngustă cu un indice aproximativ eurien.
Se poate aprecia că subiectul nostru, cu toată vârsta infantilă şi
cu imposibilitatea de restaurare, nu putea să evolueze, dacă ar
fi trăit, decât spre un tip mediteranoid. Aceste caractere fiind
mai bine exprimate decât la scheletele cucuteniene de la
Scânteia şi Grumezoiaia, jud. laşi.
Caracteristicile mediteranoide ale subiectului nostru ar
putea fi invocate în favoarea atribuirii craniului de la Poduri
nivelului de depuneri Cucuteni k.. Putem remarca şi faptul că
oasele craniene sunt mai frecvent semnalate între descoperirile
de oseminte din aşezările Cucuteni şi Tripolie. Această situaţie
s-ar putea datora şi recunoaşterii mai facile a oaselor craniene
de către arheologi.
O foarte sumară recapitulare a descoperirilor de oase
craniene provenind din aşezări Cucuteni A şi Tripolie B1-11
credem ar facilita înţelegerea descoperirii de la Poduri. La
Drăguşeni - Ostrov au fost găsite o mandibulă stânga şi un
fragment de calotă craniană. Prima piesă provine de la o
femeie cu vârsta cuprinsă intre 17 şi 27 de ani, iar a doua piesă
de la un bărbat cu vârsta intre 18 şi 25 de ani. De la Frumuşica,
tot din nivelul Cucuteni A, provin trei cranii de femeie. Dintr-o
locuinţă Cucuteni k. de la Mărgineni - Cetăţuia a fost
recuperată o mandibulă umană, care este studiată de peste un
sfert de secol de un antropolog bucureştean. Mai este
cunoscută prezenţa unui fragment de calotă umană în tezaurul
de la Hăbăşeşti şi descoperirea, în aşezarea Cucuteni A4 de la
Girov, jud. Neamţ, a unei calote incomplete, provenind de la o
femeie în vârstă de 40 - 50 de ani care suferise o trepanaţie.
Nici arealul tripolian nu este lipsit de descoperiri de acest
gen, dar ele sunt ceva mai târzii. Pentru aşezarea de la
Veremije, datată în etapa Tripolie B11, se menţionează un
fragment de craniu şi câţiva dinţi izolaţi. În sfârşit, din staţiunea
eponimă Tripolie, datată în aceeaşi etapă, provin două cranii
descoperite unul lângă altul pe platforma unei locuinţe în
apropierea a două vase şi a unor pietre.
Aşa cum remarca colega Alexandra Bolomey s-au adunat
destule informaţii pentru a putea susţine existenţa unui cult al
craniului la triburile Cucuteni - Tripolie. Situaţia destul de
ciudată în care a fost găsit craniul de copil de la Poduri pare a
se datora unui ritual legat de cultul craniului. Săpăturile din
campania anului 2000 par să ne ofere noi oseminte umane, dar
va trebui să aşteptăm rezultatele expertizelor antropologice.
[Dan Botezatu şi Dan Monah]
Descoperirile din epoca bronzului. În cursul săpăturilor din
teii-ul eneolitic de la Poduri - Dealul Ghindaru a fost identificată
şi existe~ţa unui nivel sporadic de locuire din epoca bronzului
mijlociu. ln prima campanie, din 1979, a fost recuperat un topor
de metal de tip Darabani provenind dintr-o descoperire
întâmplătoare. În sondajul menţionat a mai fost găsită o urnă de
incineraţie care conţinea resturile unui copil în vârstă de 1 - 3
ani. În campaniile următoare au mai fost descoperite vârfuri de
săgeată de os (fleches styletes) tipice pentru bronzul mijlociu, o
săgeată de silex cu baza concavă, precum şi mai multe
fragmente ceramice din epoca bronzului. Deosebit de
interesantă, dar din păcate neelucidată, este existenţa unui şanţ
circular, de mari dimensiuni, amplasat pe marginea nordică a
terasei. Acest misterios şanţ, cu deschiderea la gură de 6 - 7 m
şi adâncimea de -5,8 m, este în mare parte distrus de

construcţii
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Studiu sedimentologic
Constantin

Haită

(MNIR - CNCP)

În campania de cercetări arheologice din anul 2000,
studiul sedimentologic a avut în vedere următoarea
problematică:

- identificarea tipurilor de unităţi sedimentare care
depunerile arheologice şi corelarea acestor date cu
informaţiile de ordin geologic privitoare la ariile sursă ale
diferitelor tipuri de sedimente;
- analiza succesiunilor sedimentare corespunzătoare
locuinţelor, vetrelor şi altor structuri arheologice, în scopul
analizei modului de amenajare şi utilizare a acestor structuri;
- studiul acumulărilor de origine antropică, ce reflectă
activităţile umane care le-au produs.
Din fiecare dintre situaţiile observate au fost prelevate
eşantioane micromorfologice, în scopul detalierii observaţiilor
sedimentologice la nivel microscopic.
Observaţiile asupra succesiunilor sedimentare au fost
efectuate atât pe profilul magistral, cât şi în suprafaţa cercetată
arheologic. Pe profilul magistral au fost observate niveluri
sedimentare cu grosime foarte variabilă, intre 1 şi 30 cm.
În extremitatea nordică a profilului magistral (carourile 1 şi
2) a fost observată o succesiune de niveluri siltice, de culoare
galben verzui, fără constituenţi antropici, ce a fost atribuită unei
locuinţe din chirpic. Această structură este limitată în caroul 3
de o alternanţă constituită din niveluri siltice cenuşiu gălbui, fără
constituenţi antropici, ce pot corespunde unor amenajări
exterioare, şi niveluri de locuire exterioară, ce includ frecvenţi
constituenţi antropici fini, cum sunt fragmente de cărbune,
chirpic şi ceramică. Această zonă de locuire exterioară este
suprapusă în caroul 4 de o succesiune de niveluri fine cu
cenuşă, cărbune, fragmente ceramice, oase de mamifere şi
lentile de lut, ce a fost atribuită unei zone de deşeuri menajere.
În baza nivelului de locuire Cucuteni A2 observat pe
profilul magistral, a fost observat un strat brun închis, argilos, cu
structura agregată datorată bioturbaţiei de către fauna slab
exprimată şi fragmente centimetrice de chirpic ars cu distribuţie
uniformă. Acest nivel a fost observat şi în suprafaţa cercetată,
în baza nivelului Cucuteni A1; a fost interpretat ca un nivel de
abandon temporar al aşezării şi marchează, în fapt, nivelul
cronologic corespunzător limitei Precucuteni - Cucuteni,
caracterizând, din punct de vedere al condiţiilor de paleomediu,
un moment de creştere semnificativă a nivelului hidrostatic,
respectiv a umidităţii.
alcătuiesc
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Una dintre cele mai interesante situaţii studiate în
campania 2000 în suprafaţa cercetată este reprezentată de
locuinţa 74. Această locuinţă, cercetată din punct de vedere
sedimentologic pe profilul stratigrafic al unei secţiuni
stratigrafice, prezintă două camere amenajate prin podele şi
lutuieli fine din chirpic, şi este slab transformată prin incendiere.
În baza acestei locuinţe a fost observat un nivel siltic galben
verzui, cu amprente şi concreţiuni carbonatice, ce se observă
de o parte şi de alta a unui perete interior, realizat din chirpic.
Un fapt foarte interesant este evidenţa faptului că cele două
camere ale locuinţei sunt amenajate în mod diferit. După o
primă fază de utilizare a locuinţei, în care ambele camere sunt
amenajate prin podele şi lutuieli fine, în camera de V se
menţine acest mod de amenajare, în timp ce în camera estică
se observă două niveluri granulare cu fragmente de chirpic
nears, depuse, probabil, în scopul unei mai bune izolări faţă de
infiltraţiile de apă din exterior. În partea sa superioară,
succesiunea corespunzătoare locuinţei prezintă acelaşi tip de
amenajare în ambele camere, reprezentată prin lutuieli siltice
fine. În fiecare din cele două camere ale locuinţei a fost
realizată o eşantionare micromorfologică sistematică, ce va
permite detalierea studiului asupra modului de amenajare şi
utilizare a acestei locuinţe.

lungimi apreciabile, debitate prin presiune sau percuţie
indirectă). Un singur nucleu, de mici dimensiuni (de tip "balie de
fusil") dovedeşte importul acestei varietăţi eventual sub forma
unor blocuri.
Tehnologia. Observaţiile noastre pleacă de la suporturi şi
nuclei. Nu a fost posibilă deocamdată efectuarea unor
remontaje, întrucât materialul este foarte dispersat.
Metoda de reducţie. Categoric există diferenţe în
exploatarea materiei prime, datorate atât calităţii mecanice
diferite a acesteia, cât şi, probabil, raionului de aprovizionare.
Practic, totalitatea suporturilor provin în urma unei metode de
reducţie laminare, chiar şi aşchiile care, pentru varietăţile de
silex menţionate mai sus, provin din prepararea sau
reamenajarea unor nuclei laminari sau sunt accidente reflechis.
Pentru gresie, principiul laminar este acelaşi, deşi 3 suporturi
corticale sugerează exploatarea morfologiei naturale a blocului
fără amenajarea prealabilă a unei creste. Cu toate acestea,
secventele de debitaj aşchiar pe gresie sunt masiv
docum~ntate. În volum, exploatarea silexului apare ca fiind mai
eficientă: nucleii sunt epuizaţi, de mici dimensiuni, chiar
fracturaţi, deşi s-au recuperat şi lame de mari dimensiuni (4
lame de peste 20 cm lungime, din silex cenuşiu, 3 din silex ocru
cu aceleaşi dimensiuni, posibil mai multe, dacă ne orientăm
după fragmente).
Variantele de percuţie. Pentru marea majoritate a
cazurilor este documentată utilizarea percuţiei directe cu
percutor moale. Taloanele punctiform atestă însă şi utilizarea
percuţiei indirecte, cu ajutorul unei chasse-lame, dar şi
utilizarea debitajului prin presiune, cel puţin pentru silexul cu
granulaţie fină. Un nucleu (din cei 14 recuperaţi) dovedeşte
utilizarea tehnicii de debitaj prin presiune în palmă, ca de altfel
şi două vârfuri de săgeată (unul bifacial şi altul pe faţă plană) şi

Studiul preliminar al materialului litic cioplit - rezumat
Mircea Anghelinu (UV Târgovişte)

Au fost supuse studiului 587 de piese litice atribuite fazei
culturale Cucuteni A. Observaţiile preliminare pleacă de la
analiza macroscopică a materiei prime, suporturilor, nucleilor şi
suporturilor modificate sub forma utilajului finit.
Materia primă. Trei mari categorii mecanice se disting
net. Prima este constituită din mai multe varietăţi de silex de
calitate foarte bună, cu textură fină şi spărtură concoidală,
ideale pentru un debitaj îngrijit (48, 1% din totalul materialului). A
doua categorie este reprezentată de diferitele varietăţi de roci
silicioase mai greu de identificat macroscopic, dar cu structură
omogenă şi textură relativ grosieră (silex, menilit, radiolarit)
(17,5% din total). Ultima categorie o reprezintă o varietate de
gresie silicioasă, de culoare vineţie sau, mai rar, verzuie, cu
textură fină şi structură omogenă (22% din total).
Varietăţile de silex din prima categorie identificate la
Poduri pot fi caracterizate astfel:
1. silex cenuşiu închis, foarte fin ca textură, omogen,
translucid, cu aspect sticlos şi cortex subţire; această
varietate este cunoscută în literatură drept "silex de Prut"
şi reprezintă 22% total;
2. silex cenuşiu-brun, foarte omogen, cu textură fină,
sticlos; varietatea poate de asemenea proveni din noduli
de "silex de Prut" (15% din total);
3. silex cu textură fină, însă neomogen, cu impregnaţii
feruginoase, de culoare cenuşiu deschis; în literatură este
caracterizat drept "silex de Nistru" (4,5 %);
4. o varietate cu textura grosieră, foarte omogen însă, în
ciuda unor intruziuni albicioase, de culoare ocru-gălbui;
reprezintă 8,4 % din total şi este cunoscut drept "silex
prebalcanic".
Toate aceste varietăţi par a avea o origine exogenă, dar
importul lor este diferenţiat. Astfel, varietăţile de silex cenuşiu
(de Prut) şi cenuşiu-brun par a fi ajuns la Poduri sub forma unor
blocuri decorticate parţial sau total (aşa cum atestă nucleii şi
puţinele aşchii de decorticare), în timp ce silexul ocru-gălbui a
fost probabil importat sub forma de suporturi (lame masive, cu

retuşa abruptă.

Suporturile. Suporturile sunt în general de dimensiuni
medii, o treime fiind reprezentată de lame, restul de
aşchii, pentru ansamblul materialului. Notasem că acest
procent nu este elocvent, pentru că majoritatea aşchiilor
presupun totuşi exploatarea laminară. Obţinerea suporturilor
este parcimonioasă pentru silex, în general fiind prezente,
pentru silexul cenuşiu cel puţin, toate fazele lanţurilor operatorii.
Retuşa. Transformarea în utilaj retuşat a fost în general
realizată prin: retuşă continuă abruptă sau semi-abruptă (pentru
gratoare, persoare, lame retuşate); retuşă plată couvrante
pentru cele 2 vârfuri de săgeată. Ambele varietăţi de retuşă
sunt realizate prin presiune.
Tipologia. Tipologia utilajului se rezumă la câteva clase:
gratoare (53), realizate pe aşchii şi lame scurte sau, mai rar, pe
botul unor lame mai lungi; persoare (5), dintre care 3 sunt
realizate pe lame, iar unul are dimensiuni foarte mari; o
troncatură retuşată; un burin de unghi; trei unelte duble:
gratoar-burin, gratoar-persoar, gratoar-racloar. Mai numeroase
sunt lamele retuşate, sau cele care posedă urme de uzură (14
şi respectiv 11 ), şi care au funcţionat probabil ca inserţii.
Studiul preliminar va fi completat prin nuanţarea fiecărei
secvenţe operaţionale implicate în obţinerea utilajului litic, ca şi
a ierarhizării de opţiuni tehnice specifice artizanilor cucutenieni
de la Poduri. Prin urmare, el va fi completat de un studiu
tehnologic şi de unul !raseologie.
mici
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În cadrul ceramicii se remarcă un vas fragmentar, decorat
alternativ cu benzi de linii drepte şi ondulate, cât şi un fragment
provenind din zona umerilor decorat - cu totul inedit - cu
succesiuni de cruci, realizate cu un rnstrument crestat, poate
asemănător, ca termen de comparare, cu vârful unei furculiţe.
Inventarul obiectelor este destul de sărac: lame de cuţit
din fier, fusaiole (din care una decorată cu incizii lineare circulare, succesive pe corp), împungătoare din oase, o coasă
din fier. Piesele sunt inventariate în colecţiile Muzeului Naţional
al Bucovinei.
Notabilă, este descoperirea unei lupe din fier şi a unui
fragment de zgură, ceea ce demonstrează obţinerea fierului pe
plan local.
Deşi până în prezent nu s-au descoperit obieqte de
înlesnire certă a datării sitului, analiza ceramicii ne indică destul
de sigur perioada secolelor VIII - IX, interval cronologic propus
şi după prima campanie de săpături.

Studiu arheozoologic
Adrian

Bălăşescu, Dragoş

Moise, Valentin Radu (MNIR - CNCP)

Cercetările arheologice de la Poduri au dus la
descoperirea unui număr mare de resturi faunistice care provin
din nivele de cultură Cucuteni A2. şi BL S-au analizat până în
prezent 3200 de fragmente osoase de mamifere din care s-au
determinat 2147. Dintre acestea 1427 provin din nivelul
Cucuteni A2. şi 720 din nivelul BL Animalele identificate sunt
domestice: Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Sus
domesticus, Canis familiaris şi sălbatice: Equus caba//us (doar
în Cucuteni AL.), Bos primigenius, Bison bonasus (Cucuteni Bl),
Cervus elaphus, Capreolus caprea/us, Sus scrofa, Ursus
arctos, Canis lupus (Cucuteni AL.), Vulpes vulpes (Cucuteni Bl),
Meles meles (Cucuteni AL.), Martes sp. (Cucuteni Bl), Felis
sylvestris (Cucuteni AL.), Lepus europaeus (Cucuteni AL.), Castor
fiber.
Activitatea de creştere a animalelor are o pondere mare.
Animalele domestice erau crescute în principal pentru
produsele lor secundare (cornutele mari şi mici) şi mai puţin
pentru consumul carnat, excepţie făcând porcul. Vânătoarea
suplimentează cantitatea de hrană, având în vedere că se
vânau animale de talie mare şi medie: cerb, bour, mistreţ şi

158.

or.

Mihăileşti,

jud. Giurgiu

Punct: Nucet
Codsit: 104172.01

căprior.

Colectiv: Nona

Palincaş

(IAB)

Campania de săpături din anul 2000 a fost finanţată de
Ministerul Culturii şi de către firma austriacă de construcţii
STRABAG AG, la care se adaugă şi o serie de analize
geofizice de care am beneficiat fie cu preţ preferenţial, fie în
mod gratuit din partea firmei GEOTEC S.A.
Săpăturile, desfăşurat în sectoarele 4J, Z3 şi uV, au avut
ca obiectiv:
1. în sectorul 4J, pregătirea cercetării sistematice a
resturilor a ceea ce se crede că ar fi fost o fântână din epoca
Latene. O parte din fântână a fost săpată în campaniile din
1957 - 19581, lucrul fiind întrerupt din cauza dificultăţilor tehnice
deosebite (alunecarea pământului de pe margini);
2 - 3. în sectoarele Z3 şi uV s-a urmărit identificarea
traseului a două secţiuni mai vechi (din anii '50 şi '60), care nu
mai puteau fi amplasate pe planul general al săpăturii.
Principalele rezultate
1. Sector III. Din campaniile din 1957 - 1958 se ştia că
fântâna aparţine primului (celui mai vechi) nivel Latene din
aşezare şi că a fost dezafectată la un moment dat prin umplere
cu lut, cenuşă şi alte resturi de ardere (lemn carbonizat,
fragmente de chirpici), fragmente ceramice şi de oase de
animale etc. Deasupra sa s-a construit apoi o cisternă din lut.
Pentru pregătirea noii campanii de săpătură s-au făcut
două foraje, unul în fântână, celălalt la cca. 11 m spre S de
aceasta, în pământul viu (depunerea arheologică din zonă a
fost epuizată de săpăturile din anii '50). Din compararea celor
două coloane litologice rezultă că fântâna a fost umplută cu un
lut foarte apropiat ca aspect de pământul viu. Umplutura a fost
luată foarte,probabil din valul de apărare aparţinând Bronzului
târziu, aflat la doar câţiva metri spre S de fântână şi care nu mai
functiona ca fortificatie la acea dată. Adâncimea estimată a
fântânii este de cca.· -13 m, fapt confirmat şi de rezultatele
sondajului electric vertical efectuat ulterior2.
Suprafaţa fântânii, aşa cum a fost ea observată în 1957,
era de formă aproape circulară, cu diametrele de cca. 4m,
respectiv 4,8 m, ea reducându-se treptat în adâncime. Fântâna
a fost secţionată în 1958, jumătate din suprafaţa sa fiind săpată

către

157. Poiana, corn. Zvorâştea, jud. Suceava
Punct: În huci la Fedcu
Cod sit: 151380.01
Colectiv: Mugur Andronic (MNB Suceava)
Cercetările

arheologice de la Poiana - Zvorâştea (corn.
Suceava), au debutat în anul 1998,
desfăşurându-se pe o formă de teren puţin înălţată faţă de
lunca din jur, în locul numit "În huci la Fedcu", la cca. 120 m
depărtare de actuala lizieră a pădurii. În epoca de existenţă a
aşezării, ea era înconjurată de pădure, mlaştini şi bălţi. După
desecările prin drenaj din anii ultimelor decenii, terenul a fost
redat agriculturii.
După descoperirea a zece locuinţe de suprafaţă sau uşor
adâncite, săpăturile sistematice ale anului 2000, efectuate cu
studenţi practicanţi (Universitatea Ştefan cel Mare - Suceava,
Facultatea de Istorie-Geografie) şi zilieri localnici, au avut ca
rezultat investigarea unei mari părţi din aşezare. Drept urmare,
au fost cercetate încă 20 de locuinţe de acelaşi tip şi mai multe
vetre şi gropi în aer liber.
Locuinţele posedă de regulă instalaţii de foc de tipul
vetrelor sau cuptoarelor din pietre. Au laturi în jurul a patru m şi
orientare N - S.
Tot tipică secolelor de sfârşit al primului mileniu creştin
.este şi ceramica, realizată aproape în totalitate n~mai cu mâna
şi decorată pe buze cu alveole sau crestături. ln schimb, în
această a doua campanie de săpături, s-a descoperit o
cantitate ceva mai mare de ceramică locală lucrată cu roata
(pastă cu cioburi pisate şi uneori cu nisip). Aceasta beneficiază
de decorare compusă din linii orizontale, singure sau alternate,
cu benzi de linii vălurite. La rândul lor, cele câteva buze
fragmentare au profile mai arcuite şi buza mai elaborată. Pe
unele, pe interior, apar decorări de linii "în val".
Zvorâştea,

Popeşti,

jud.
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This feature has already been partially excavated in the late
'50s, and was given up because of technica/ difficulties. Two
prospecting holes, an electrica/ soundings, an excavation of
small size and a few botanica/ analyses have been carried aut.
Jn conclusion, the depth of the well is of about 13 m. Fil/ings nr.
1and2 contain macrobotanical rests, while fil/ing nr. 3 doesn't.
We expect to get information about the construction technique
used, aswell as about climate and household around 150 B. C.,
the aproximate date when the well was constructed.
2 - 3. To find the exact limits of older excavation - in
sections Z3 and uV -, which couldn't be exactly /ocated on the
general plan of the settlement.

atunci pe o adâncime de cca. -5 m. În campania din 2000
fântâna a fost dezvelită din nou, săpătura mergând până la o
adâncime de cca. 0,4 m faţă de nivelul cel mai de sus la care
fusese întreruptă în 1958. Cu această ocazie s-au făcut o serie
de observaţii în plus faţă de cele din anii '50.
_
Astfel, s-au identificat două faze ale fântânii. ln prima
fază, conturul său interior pare să fi fost aprox. rectangular, cu
marginile arcuite şi căptuşit cu o împletitură de nuiele, din care
am găsit resturi carbonizate in situ. În faza a doua, judecând
după limita dintre umplutura fântânii şi limita interioară a
acesteia, conturul fântânii pare să fi avut o formă mai regulat
rectangulară. Elem.ente care să indice modul cum a fost
amenajată fântâna în interior nu s-au găsit încă, cu excepţia
unei singure zone de cca. 20 x i 5 cm; aici erau resturile
carbonizate a două nuiele, dintre care una cu amprenta unei a
treia nuiele pe ea.
Analizele arheobotanice făcute la Universitatea din Viena 3
arată că în umplutura aparţinând celor două faze de construcţie
ale fântânii există macroresturi botanice, în timp ce umplutura
din interiorul fântânii este complet sterilă.
Importanţa săpăturii din anul 2000 constă în primul rând
în aceea că pe baza datelor culese se va putea elabora o
strategie de cercetare adecvată: cunoaşterea adâncimii era
absolut necesară pentru măsurile de siguranţă împotriva
prăbuşirii malurilor; cunoaşterea fazelor şi stării de conservare
permit elaborarea unor strategii adecvate de recoltare a
probelor (de sediment, botanice etc.).
2. Sectorul Z3. Săpătura s-a făcut în trepte, pe o
suprafaţă foarte redusă. Afară de limitele căutate, s-au mai
identificat şi resturile a cel puţin 2 construcţii. Una consta dintr-o
masă de chirpici ars (surprinsă pe o suprafaţă aproximativ
dreptunghiulară de 2 x 4 m) şi o vatră, iar cealaltă (celelalte ?)
din trei vetre şi un strat de cenuşă gros de cca. 5 cm sunt din
sectorul Z3. Săpătura în trepte şi suprafaţa redusă nu au
permis precizarea cu siguranţă a nivelelor cărora aparţin aceste
resturi. Astfel, nu putem şti dacă vetrele acoperite cu stratul
gros de cenuşă aparţin· aceluiaşi nivel cu masa de chirpici,
adică nivelului III Latene; este posibil, deşi mai puţin probabil,
ca ele să aparţină nivelului superior (IV).
3. Sectorul uV. Aici s-a găsit o grupare de chirpici de
formă aproximativ triunghiulară (cca. 1,5 - 2m), reprezentând
probabil resturile unei construcţii; a fost atribuită cu probabilitate
nivelului III Latene.
O parte a neclarităţilor rezultă şi din faptul că - în condiţiile
financiare date - s-a evitat dezvelirea nivelelor de călcare,
resturile construcţiilor fiind acoperite la loc.
Planşa 51

159. Poşta, corn.

Colectiv: Dorei Paraschiv, Liliana Terente (ICEM Tulcea), Mihai
Paraschiv - student (UAIC, Fli)

În perioada aprilie - august 2000 au fost efectuate
arheologice de salvare la Cotul Calicului, la 1,2 - 2 km
V de localitatea Poşta, de-a lungul conductei de gaz metan. Cu
acest prilej au fost cercetate câteva obiective arheologice două aşezări şi o necropolă de epocă romană.
Aşezarea nr. 1. În stânga şoselei Poşta - Teliţa a fost
realizată o sectiune cu dimensiunile 160 x 2 m. Săpătura s-a
realizat până la o adâncime de -2 m. În zona mediană a
secţiunii a fost identificat un complex, pentru cercetarea căruia
au fost practicate alte două secţiuni, de o parte şi de alta a
primei, cu dimensiunile de 1O x 4 m, respectiv 1O x 2 m,
lăsându-se martori de 1 m între secţiuni. Complexul poate fi
datat pe baza materialului ceramic şi a unei monede la sfârşitul
sec. I sau începutul sec. li p. Chr. Descoperirea unui singur
complex pe o lungime de 160 m demonstrează că suntem la
limita de NE a aşezării cercetate parţial în anii 1987 - 1988 de
E. Lăzurcă.
Necropola romană. La S de secţiunea amintită, pe o
lungime de 360 m, în şanţul conductei şi în 11 secţiuni
practicate de o parte şi de alta a acestuia, au fost descoperite şi
cercetate 31 de morminte de epocă romană: 24 de incineraţie şi
7 de inhumaţie. În ceea ce priveşte mormintele de incineraţie,
21 erau în gropi simple, iar trei în "sarcofage" din ţigle, cu
acoperiş în două ape. Şase dintre mormintele de inhumaţie
erau amenajate în gropi simple, iar unul în sarcofag din ţigle,
trapezoidal în secţiune. Terenul fiind în pantă, adâncimea la
care au apărut mormintele este cuprinsă între -0,3 m (spre
vârful pantei, unde terenul a suferit modificări datorită lucrărilor
agricole) şi -2,2 m (în vale). Toate mormintele de incineraţie
prezentau un inventar foarte bogat, compus din cel puţin două
piese. Dintre mormintele de inhumaţie doar două prezentau
inventar: cel amenajat cu ţigle şi unul din cele în gropi simple.
Majoritatea pieselor de inventar din morminte erau vase
ceramice. La acestea se adaugă cinci unguentarii din sticlă cu
gât cilindric şi corp tronconic, un inel din argint, un ac de păr,
monede. în ceea ce priveşte monedele trebuie remarcat faptul
că cele din mormintele de incineraţie se datează între sfârşitul
sec. I - mijlocul sec. li p. Chr„ iar cele din mormintele de
inhumaţie în a doua jumătate a sec. li şi la începutul secolului
cercetări

cercetărilor.

Analize făcute de dr. Dannheiser,
cale.

căreia

îi

mulţumim şi

jud. Tulcea

Punct: Cotul Calicului
Cod sit: 160412.08

1• R. Vulpe, Materiale şi cercetări arheologice 7, 1961, p. 334;
fig. 1; 4/2.
2. Sondajul a fost făcut de către ing. Traian Moldoveanu de la
Firma GEOTEC S.A. şi urmează să fie publicat după încheierea

3.

Frecăţei,

pe

această

The archaeo/ogica/ campaign of the year 2000 had three
majoraims:
1. To prepare the future sistematic excavation of a well.

următor.

199

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000
În perimetrul necropolei au mai ieşit la iveală un mormânt
datat pe baza inventarului în prima epocă a fierului (cultura
Babadag), o cupă attică (elenistică) şi câteva fragmente
ceramice feudale timpurii (sec. XI - XII).
Aşezarea nr. 2. În dreapta şoselei Poşta - Teliţa, la circa
150 m de promontoriul stâncos, am descoperit şi cercetat o
locuinţă semiadâncită şi două cuptoare. Din locuinţă au fost
recoltate mai multe fragmente ceramice romane târzii (sec. IV V). Şi de această dată am surprins marginea de SV a aşezării
ce fusese identificată anterior prin periegheze.
Importanţa cercetărilor din această campanie constă în
primul rând în identificarea şi cercetarea bogatei necropole de
epocă romană timpurie, cu atât mai mult cu cât s-a putut
surprinde trecerea de la ritul incineraţiei la cel al inhumaţiei în
cuprinsul aceleiaşi necropole. Materialele descoperite fac
dovada locuirii zonei cercetate de noi în prima epocă a fierului,
în perioada elenistică şi în evul mediu timpuriu, fapte neatestate
până în prezent. Continuitatea şi intensitatea locuirii în această
zonă în diferite epoci istorice nu trebuie să ne surprindă dat
fiind faptul că aceasta era străbătută de râul Teliţa.

al sondajului stratul de arsură şi cenuşă a semnalat prezenţa
unei vetre de foc.
În anul 1999 nu s-au făcut săpături, dar cercetările au
continuat în perioada 23 august - 3 septembrie 2000 prin
deschiderea, în sala centrală, a unei secţiuni (S. I) de 6 x 2 m,
amplasată în prelungirea sondajului din 1998. Săpătura a fost
adâncită până la 0-,55 m relevând următoarea stratigrafie:
• OI -0,05 m - sol recent;
• -0,05 I -0, 1 m - strat care conţine, sporadic, fragmente
ceramice de tip Wietenberg;
• -0, 1 I -0,35 m - strat de cultură de culoare cenuşie,
care conţine ceramică de tip Coţofeni târzie; la
baza acestui strat apar rare fragmente ceramice
Coţofeni timpurii şi eneolitice;
• -0,35 I -0,55 m - strat cuaternar, nisipos, de culoare
gălbuie, cu numeroase bucăţi de calcar, certificat
prin descoperirea unui dinte de Ursus Spelaeus.
Au fost descoperite trei vetre de foc şi un inventar
arheologic variat: ceramică, unelte din piatră, podoabe. Deşi
ceramica este foarte fragmentară pot fi distinse forme de mici
dimensiuni, globulare, cu gura puternic evazată, în formă de
pâlnie. Decorul constă în incizii, impresiuni, aplicaţii sub forma
"boabelor de linte". Se remarcă numărul redus al fragmentelor
decorate în tehnica împunsăturilor succesive. În schimb sunt
numeroase ornamentele sub forma benzilor de linii haşurate în
reţea, incizii sub forma "scheletului de peşte", romburi haşurate
simplu sau în reţea.
Formele vaselor, decorul şi maniera de ornamentare
sugerează plasarea descoperirilor de la Prihodişte la un orizont
Coţofeni final marcat de puternice influenţe vucedoliene. Aceste
materiale îşi găsesc analogii la Băile Herculane - Peştera
Hoţilor (nivelul j), în peştera de la Româneşti, Clit - Gureţul
Negrilor şi în descoperirile de la Govora Sat - Runcuri şi Livezile
- Baia, aparţinând bronzului timpuriu.
Raritatea acestui tip de descoperiri şi importanţa lor
pentru ilustrarea etapei finale de evoluţie a culturii Coţofeni în
zona de SV a Transilvaniei, impun continuarea cercetărilor în
acest sit.

From April until August 2000 a rescue archaeo/ogica/
research project took place at "Cotul Ci/icului", Tulcea county.
An Early Roman settlement, a Late Roman one and a
biritual Roman necropolis were partial/y investigated. The
necropo/is contained 24 graves of incineration and 7 graves of
inhumation, dating from the 151 - 3rd centuries A.O. Within the
necropolis were a/so discovered a Hallstattian tomb (belonging
to the Babadag cu/ture), a Hellenistic cup and few ceramic
fragments from Early Middle Age.

160.

Prihodişte,

corn. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara

Punct: Peştera Prihodişte
Cod sit: 91893. O1

Bibliografie
Colectiv: Adriana Pescaru - responsabil, Nicolae Cătălin
Romeo Pavel (MCDR Deva), Marian Cosac (UV Târgovişte),
ai Universită\ii 'Valahia" Târgovişte

Rişcu\a,
studenţi

1. C. Rişcuţa, R. Pavel, Peştera Prihodişte (raport de
cercetare), în: Cronica cercetărilor arheologice - campania
1998, Vaslui, 1999, p. 127.

Peştera Prihodişte, cunoscută şi sub numele de
Hânzasca, este amplasată la cca. 3 km de satul Prihodişte şi 5
km de comuna Vaţa de Jos. Peştera are o poziţie retrasă, în
fundul unei văi, în imediata vecinătate a unei foste cariere de
exploatare a calcarului. Accesul este relativ uşor, iar condiţiile
favorabile de locuire sunt completate de prezenţa în apropiere a
unui puternic izvor (izbuc).
Formaţiunea carstică are două intrări cu deschidere spre
NE şi respectiv NV, care se reunesc într-o sală centrală de
unde porneşte o galerie semiactivă, obturată după cca. 20 m.
Obiectivul este cuprins în lista monumentelor istorice, fiind
cunoscut cu vestigii arheologice din perioada de trecere de la
eneolitic la epoca bronzului.
În urma unei periegheze efectuată în primăvara anului
1998 a fost descoperit un singur fragment ceramic la suprafaţa
depunerilor din peşteră. Cercetările sistematice au debutat în
luna octombrie 1998, printr-un sondaj de verificare stratigrafică
(So. I) de 2 x 1 m amplasat în sala centrală. Săpăturile s-au
soldat cu recoltarea unui bogat inventar arheologic. Într-un colţ

161. Racoş, corn.

Racoş,

jud.

Braşov

Punct: Piatra Detunată
Cod sit: 41710.04
Colectiv: Florea Costea - responsabil, Dan Dana (MJI Braşov),
Angelica Bălos, Costin Daniel Ţuţuianu - responsabili de sector
(MCDR Deva)
Piatra Detunată este un deal cu altitudinea de circa 560
m, situat chiar pe malul stâng al Oltului, la jumătatea distanţei
dintre localităţile Augustin şi Racoşul de Jos. Dealul a fost locuit
sporadic în neolitic şi foarte intens în epoca bronzului, Hallstatt
şi Latene. Fortificaţiei din epoca bronzului, distrusă în mare
parte în epocile următoare, i s-au suprapus două valuri în
Hallstatt şi un zid în Latene. În prezent, în stare relativ bună
sunt valurile hallstattiene, spre deosebire de zidul dacic care se
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mai

păstrează

pe o înălţime ce

oscilează

descoperită

o lespede de tuf moale în care este sculptat un
unicat până acum în aşezările dacice.
Sectorul "În Şea". În şaua dintre dealul propriu-zis şi
mamelonul ce se înalţă chiar pe malul stâng al Oltului au fost
trasate două secţiuni în cruce (de câte 15 x 2 m fiecare), cu
scopul de a se verifica dacă această zonă a fost locuită.
Începând de la adâncimea de -0, 15 I -0,2 m au apărut bucăţi de
lipitură de perete neagră sau înroşită de foc şi cărbune,
probatorii pentru existenţa unor locuinţe de suprafaţă ale căror
contururi nu s-au putut delimita. Ceramica modelată cu mâna
este reprezentată de borcane, ceşti şi torţi de ceşti, în timp ce
olăria lucrată la roată înregistrează chiupuri fragmentare cenuşii
şi roşii, cu decor incizat în benzi vălurite sau circulare, fructiere
de aceleaşi culori, străchini, un castron, căni şi !orţi de căni,
ulcioare. Ambele specii ceramice sunt foarte friabile datorită
acidităţii şi umezelii excesive din sol. Dintre piesele din metal
sunt de mentionat mai multe cutite din fier, un cercel din bronz,
o fibulă din fier cu scut romboid~! (de tip 11 după A. Rustoiu), o
fibulă din argint cu corpul puternic profilat (de tipul 20a după A.
Rustoiu) etc. În majoritate, materialele se datează intre
jumătatea secolului I a. Chr. şi cucerirea romană.

între 1 m şi 1,6 - 1,7

m.

"brăduţ",

Cercetarea sistematică (dar cu unele întreruperi) a
început în anul 1982 (Ioan Glodariu, Florea Costea), campanii
anuale desfăşurându-se din anul 1995. Toate materialele
rezultate au intrat în colecţia Muzeului Judeţean de Istorie din
Braşov.

Campania din vara anului 2000 (10 iulie - septembrie) a
în mod special tehnica de construire a zidului dacic, dar
şi modul de amenajare a teraselor intra muros şi intensitatea
locuirii lor în cele trei epoci. Nu a fost neglijat spaţiul din afara
fortificatiei în acest an acordându-se atentie deosebită zonei
sudice, 'între cetate şi drumul forestier. Aici ~u fost trasate S. I I
2000 (35 x 2 m), S. III I 2000 (18 x 2 m) şi Caseta 2 I 2000 (5 x
3m).
Panta din apropierea fortificaţiei a fost locuită (în acest
sector) numai în prima epocă a fierului şi doar în apropierea
valurilor, după cum demonstrează locuinţa de suprafaţă, cu
vatră lutuită, descoperită în primii 1O m din amonte ai S. I I
2000. În aval, respectiv în m. 31 - 32 ai aceleiaşi secţiuni, dar
perfect vizibilă în S. III I 2000 şi în Caseta 2 I 2000, a ieşit la
iveală un şir dublu de bolovani mari de calcar parţial fasonaţi
(cu laturile de peste 1 m lungime). Sigur nu este vorba de o
constructie, ci de o incintă ale cărei dimensiuni şi rost vor putea
fi precizate doar după extinderea săpăturii şi pe laturile de E şi
de V (limita nordică poate fi ultima terasă naturală din afara
valului mic hallstattian). Este foarte posibil ca amenajarea să
dateze din prima epocă a fierului.
Cercetările din incintă. A fost continuată S. li I 1998,
neterminată atunci din cauza intemperiilor, în special între m.
30 şi m. 45, cu care ocazie a fost secţionat valul hallstattian
interior (mare) şi zidul dacic. Valul hallstattian a fost ridicat pe o
curbă naturală de nivel a stâncii de calcar, nu înainte de a se
crea suprafeţe plane care să asigure stabilitatea construcţiei.
Ca şi în anii precedenţi, la partea inferioară a lui s-a observat
un pat de pietre mari de calcar, printre care nu erau vestigii
hallstattiene, ceea ce conduce spre concluzia că prima
fortificare a dealului are loc în epoca bronzului. Zidul dacic s-a
înălţat pe coama valului, după ce acesta a fost aplatizat.
Construcţia s-a realizat cu ajutorul unui schelet de lemn ce
consta din două şiruri de stâlpi înfipţi în val, de la care plecau
spre placajele exterioare loazbe orizontale. Loazbe s-au aşezat
şi la baza zidului, amprentele lemnului fiind perfect vizibile în
crusta vitrificată, groasă de 3 - 5 cm. Nu s-au observat casete,
deşi lăţimea secţiunii a fost în acest sector de 3,5 m. În
umplutura zidului s-au găsit din nou fructiere şi borcane dacice,
concludente pentru datarea construcţiei în secolul I a. Chr.
În spatele zidului, spre incintă, s-au delimitat clar două
niveluri de locuire dacică, ultimul încetând la cucerirea romană.
Contemporană acestuia este o vatră de cult, pe care erau
depuse o mandibulă de mistreţ şi fragmente ceramice dacice
măruntite, din vase modelate cu mâna sau la roată. Ea se află
lângă 'locuinţa cercetată în anul 1998, din care au provenit
foarte multe obiecte din fier şi piese de port şi de podoabă din
fier, bronz şi argint.
S. li I 2000. Amplasată la 35 m E de S. li I 1998, ea a
avut scopul de a verifica epoca şi modul de amenajare a
teraselor interioare (dimensiuni de 25 x 1,5 m). Prima terasare
s-a produs în epoca bronzului, în perioada culturii Wietenberg,
de când datează două locuinţe de suprafaţă. Marginile teraselor
au fost consolidate de daci, prin înăltare şi lărgire cu lespezi
mari de calcar local. Locuinţele sunt' numai de suprafaţă. În
afara inventarului mobil caracteristic Latene-ului, aici a fost
urmărit

162.

Racoşul

de Sus, or. Baraolt, jud. Covasna

Punct: Pădurea Rica
Cod sit: 63508.01
Colectiv: Bordi Zs. Lorand (MNS)

Complexul de fortificaţii medieval timpurii din pădurea
Rica se află la o distanţă de 4,5 km VNV de localitatea Racoşul
de Sus, aparţinând de oraşul Baraolt, judeţul Covasna.
Construcţiile se află pe un picior de deal al Munţilor Perşani,
cuprins între valea pârâului Rica la N şi al pârâului Nadeş la S.
Complexul este format din mai multe obiective nelegate intre
ele. La E, pe pantele estice al vârfului Heghieş se află două
valuri de pământ, necercetate până la ora actuală, dintre care
cel mai lung, de 250 m, coboară până în apropierea pârâului
Nadeş. Pe vârful Heghieş s-a aflat un turn, care a fost demolat
în prima jumătate a secolului XIX-iea. La cca. 300 m V de
aceste obiective, într-o şa joasă se află un alt turn, iar la 200 m
de aceasta coama piemontului este blocată de un nou val, care
coboară la rândul său spre valea pârâului Rica. Obiectivul
cercetărilor efectuate până acum a fost turnul vestic, prin
urmare contemporaneitatea celor cinci obiective este
deocamdată incertă.

în timpul campaniilor de cercetare efectuate în anii 1998 1999 a fost dezvelită o parte a unei construcţii, realizate din
piatră brută, nefasonată, înecată în mortar, având dimensiunile
de 15 x 1Om, cu ziduri groase de 2,5 m. Intrarea în turn a fost
descoperită pe latura de NV, la 1,4 m înălţime faţă de nivelul de
călcare medieval, având grosimea de 0,8 m. Construcţia a avut
un etaj de lemn, care a fost distrus de un incendiu, după cum
poate fi observat din stratul gros de cenuşă cimentată cu urme
de lemn carbonizat aflat pe nivelul de călcare. Acest incendiu a
provocat totodată abandonarea construcţiei. La S, la o distanţă
de 5 m de aceasta au fost descoperite urmele unui drum, care
prezenta cinci refaceri consecutive, al cărui prim nivel, pe baza
fragmentelor ceramice descoperite în suprafaţa sa a fost
contemporană cu edificiul.
Materialul arheologic recoltat în cursul campaniilor de
cercetare anterioare constă din ceramică (oale borcan cu buza
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trasă pe orizontală, decorate cu linii incizate în spirală, ondulate
sau ciupituri şi căldăruşe de lut), obiecte de fier (cu!ite, vârfuri
de săgeţi, potcoave, aplică) şi oase de animale (cabaline,
bovine, ovicaprine, etc.). Pe baza acestora se poate afirma, că
turnul datează din secolul din secolul al XII-iea, neexistând
deocamdată indicii că ar fi fost folosit în secolul următor.
În campania de cercetare din anul 2000 a fost deschisă o
casetă C.1 I 2000 în colţul sud-estic al construcţiei, pentru a se
stabili forma acesteia. S-a săpat într-o dărâmătură compusă din
pietre amestecate cu pământ şi mortar scurs, care pe lângă zid
a atins grosimea de 1,5 m. Zidul dezvelit al colţului cu forma
rotunjită s-a păstrat până la înălţimea de 1,35 m. Pe suprafaţa
nivelului de călcare medieval, realizat din tuf pisat şi bătucit, au
fost observate suprafeţe de arsură, sub ea găsindu-se roca.
În C.2 I 2000, deschisă în prelungirea celei dintâi spre N,
a fost observată aceeaşi stratigrafie. Această casetă a dezvelit
jumătatea sudică a zidului, care în această regiune se
păstrează mult mai bine, având în unele locuri înăl!imea de
2,25 m.
Materialul arheologic descoperit a constat din ceramică,
mai exact câteva fragmente din pereţii unor oale borcan de
culoare brun roşcată, având ca degresant nisip cu bobul
mărunt, decorate cu linii paralele incizate. Un număr mult mai
mare a fost reprezentat de oase de animale care au fost
descoperite pe toată suprafaţa nivelului de călcare, având totuşi
o concentraţie mai mare în regiunea centrală a peretelui sudestic. Au fost descoperite oase de bovine (marea majoritate),
cal, mistreţ şi coarne de căprioară fragmentare, dintre care
unele prezintă urme de tăiere. La capătul nordic al îngroşării
zidului între acesta şi zidul propriu-zis a fost descoperită o
potcoavă de fier fragmentară, având câte 3 orificii pentru cuie
pe ambele braţe.
Cele două suprafeţe au dezvelit integral zidăria adosată,
care apare acum ca o potcoavă aşezată în jurul colţului sudic al
edificiului, pe o lungime totală de 8 m. A fost realizată din
blocuri nefasonate de andezit, de mari dimensiuni, aşezate
relativ neglijent, direct pe nivelul de călcare şi legate între ele cu
var nestins. Dacă pe latura sud-vestică, unde are o grosime de
0,8 m construcţia ei a fost realizată din blocuri cu dimensiuni
sensibil egale, pe latura nord-estică au fost folosite blocuri de
mari dimensiuni, la capăt ajungând să se îndepărteze la 1,35 m
de planul zidului propriu-zis. Această îngroşare a lăţit partea
superioară a zidului până la 3,5 m oferind o platformă de luptă
prin care drumul putea fi supravegheat mai uşor.

163.

Răchita,

corn.

Săsciori,

indică faptul că aşezarea a fost spălată complet, în acest
sector.
În consecinţă, am încercat deschiderea unor mici
suprafeţe pe pantele de N şi NE, unde au apărut, în
numeroasele gropi ale căutătorilor de comori, fragmente
ceramice co!ofeniene. Astfel, pe panta de N a fost trasată S. li I
2000, cu dimensiunile de 4 x 2 m, dublată pe latura de V de S.
III I 2000, de 2 x 2 m.
Stratigrafia în S. li I 2000 se prezintă astfel: OI -0,3 m solul vegetal actual, de culoare maroniu-gălbuie, în care apar
răzleţ mici fragmente ceramice; -0,3 I -0,5 I -0,6 m - strat de
culoare gălbui-maronie, reprezentând pământul scurs din stratul
arheologic de pe platoul superior, cu materiale de tip Coţofeni;
de la -0,5 I -0,6 m până la -0,7 m urmează, direct pe stânca
nativă, un strat de cultură de culoare cenuşiu-gălbuie,
conţinând materiale de tip Coţofeni.
Alte trei sondaje (notate cu S. IV; S. V; S. VI I 2000,
având dimensiunile de 1 x 1 m) au fost deschise pe terasele ce
înconjoară vârful, pe trei din laturile sale, pentru a determina
posibila realizare şi locuire a lor în timpul locuirii Coţofeni. Însă,
în afara câtorva fragmente ceramice Co!ofeni găsite în S. IV I
2000, scurse de pe versanţi, în celelalte două sondaje nu s-au
găsit nici un fel de materiale de interes arheologic. Prin urmare,
credem că respectivele terase aparţin unei epoci mult mai
recente, posibil exploatate în interes agricol.
În urma cercetărilor întreprinse în această primă
campanie s-a confirmat existenţa doar a unei locuiri Coţofeni,
din faza sa finală (III), a cărei urme se aftă, în proporţie
covârşitoare, scurse pe pantele de N şi NE ale dealului.

164.

Răchiteni,

corn.

Mirceşti,

jud.

laşi

Punct: Cimitirul vechi
Cod sit: 97857.01
Colectiv: Domniţa
CMJ Neamţ)
Scurtă

Hordilă

- responsabil, Vasile Ursachi (Ml Roman -

prezentare a sitului. Cercetarea s-a făcut în satul
comuna Mirceşti, judeţul laşi, în punctul numit de
localnici "Cimitirul vechi", aflat pe malul drept al râului Siret, în
partea de SE a aşezării susmenţionate.
Deşi satul medieval Răchiteni este atestat documentar la
1520, doar după anul 1696, data atestării primei biserici, putem
vorbi despre cimitirul aşezării. Apa Siretului a făcut în decursul
anilor ca biserica şi o parte din necropola medievală să se
surpe. Pentru salvarea porţiunii ce s-a mai păstrat din vechea
necropolă, amenin!ată şi ea să dispară în ultimii ani, în anul
1999 au început săpăturile de salvare.
Obiectivele cercetării. Cercetarea întreprinsă în anul 2000
a avut ca scop salvarea necropolei medievale, dar şi studiul
privind cunoaşterea satului medieval românesc la E de Carpa!i,
cu precădere viaţa spirituală şi culturală.
Rezultatele cercetării si interpretarea lor. Săpăturile
arheologice au surprins 146 de morminte, care au oferit date
interesante legate de ritualurile practicate, media de viaţă a
locuitorilor, aducând informaţii suplimentare legate de lumea
vieţii spirituale. Pe baza rezultatelor înregistrate în timpul
investigaţiilor arheologice s-a putut încerca reconstituirea
universului comunităţii rurale în sec. XVII - XVIII.
Scurtă descriere a descoperirilor. Mormintele săpate
adăposteau scheletele aparţinând diferitelor categorii de vârstă:
Răchiteni,

jud. Alba

Punct: Vârful Zăpozii
Cod sit: 7160.01
Colectiv: Ioan Andriţoiu, Cristian Ioan Popa (Univ. Alba Iulia)

În vara anului 2000 au fost efectuate câteva sondaje de
verificare în aşezarea aparţinând culturii Coţofeni de la Răchita,
punctul Vârful Zăpozii, din care provin numeroase materiale
arheologice găsite fortuit în repetate rânduri. Locuirea se aftă
pe un bot de deal proeminent, astăzi împădurit în totalitate.
Această situaţie din teren a îngreunat mult cercetările
arheologice.
Prima suprafaţă cercetată (S. I I 2000), cu dimensiunile
de 1 x 2 m a fost trasată pe micul platou superior al dealului.
Apariţia, la doar -0, 1 m a stâncii native şi absenţa ceramicii
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copii, tineri, adulţi, îngropaţi creştineşte cu orientare V - E, cu
mici deviaţii datorate anotimpului când a avut loc înhumarea.
Spaţiul destinat necropolei fiind limitat, s-a recurs la
suprapuneri de morminte, fapt care a dus la reînhumări şi
deranjări de morminte.
Inventarul acestora era, în general, sărac şi cuprindea
atât obiecte cu caracter funerar: monede, cuie de la sicrie, cât
şi obiecte de podoabă şi de vestimentaţie: monede, nasturi,
cercei. Obiectele descoperite se află la Episcopia Romano-

166. Râmnicu

Buzău

Colectiv: Emil Lupu (ABRAL ARTPRODUCT S.R.L.)

Ansamblul arhitectonic aparţinând fostei mănăstiri
"Adormirea" din Râmnicu Sărat este situat pe malul stâng al
râului Râmnic, în marginea de S a oraşului actual, ocupând
colţul intersecţiei dintre străzile C. Brâncoveanu şi Primăverii.
Se mai păstrează încă fosta stăreţie, ocupată de sediul
Muzeului Municipal, biserica fostei mănăstiri, transformată în
biserică parohială, laturile de S şi E ale zidurilor de incintă,
"Palatul Brâncovenesc" aflat pe latura de V şi patru dintre
turnurile de apărare.
Fortificaţia mănăstirii a fost construită la sfârşitul secolului
al XVI-iea, pe locul unde se afla o biserică de lemn, cu hramul
"Sfântul Gheorghe", numită apoi "Mănăstirea grecilor din
Râmnic". Între 1691 - 1697 a suferit notabile transformări la
iniţiativa spătarului Mihai Cantacuzino şi a nepotului său,
domnitorul Constantin Brâncoveanu. A suferit noi transformări
şi adăugiri între 1784 - 1793, în prima jumătate a secolului al
XIX-iea (1802, 1844), în 1871 - 1872, 1892, 1898.
Obiectivul a fost sondat arheologic de către Ion
Chicideanu, în 1977 şi de către semnatarul raportului, în iunie şi
noiembrie 1991, 1992, 1993, 1994, 1997 - 2000.
În campania anului 1998 fost efectuată o secţiune
magistrală în interiorul bisericii şi o casetă adiacentă, la intrarea
în biserică. În anul 1999 au fost efectuate şapte secţiuni şi
casete, în perimetrul Muzeului Municipal (fosta stăreţie şi chiliile
de pe latura nordică a incintei) şi în zona turnului "S" (turnulclopotniţă actual), iar în anul 2000 a fost efectuată o
supraveghere arheologică la săpăturile pentru reţeaua de
canalizare a casei domneşti şi la şanţul perimetral exterior
pentru consolidarea bisericii.
În campaniile anilor 1998 - 1999 au fost descoperite nouă
morminte de inhumaţie aparţinând cimitirului mănăstirii şi o
groapă comună de epocă contemporană, în interiorul corpului
nordic de chilii.
Ma1 - înhumat, adult, orientat V - E, profanat din vechime.
Depus în cavou din asize de cărămizi legate cu mortar, având o
boltă în semicilindru, păstrată in situ doar în jumătatea
anterioară a decedatului. În umplutura cavoului s-au găsit
fragmente ceramice din a doua jumătate a secolului al XIX-iea,
fragmente de geam, moloz. Fără inventar.
Mea - înhumat, adult, orientat V - E, deranjat de cavoul
necercetat, aflat pe profilul sudic al S. I - pronaos. Depus în
cislă din cărămizi de epocă, fragmentare şi întregi, legate cu
pământ. Inventar: resturi deteriorate dintr-un stihar.
Mag - înhumat, adult, orientat V - E, decubit dorsal
profanat din vechime (probabil cu ocazia refacerii turlei
bisericii). Depus în sicriu din lemn. Inventar: resturi dintr-un
stihar.
Mgo - înhumat, adult, orientat V - E, profanat din vechime.
Depus în cavou din asize de cărămizi legate cu mortar, fără a
mai păstra bolta. Fără inventar.
M91 - Cavou din cărămidă, la exteriorul bisericii, paralel cu
pridvorul, descoperit în timpul lucrărilor de consolidare.
Scheletul principal a fost deranjat de alte trei schelete,
introduse prin demolarea timpanului vestic şi refacerea sa

Tehnici de cercetare utilizate. Investigaţia a constat din
orientate N - S cu dimensiunile de 60 x 3 m.
Asupra scheletelor s-a făcut cercetare antropologică la Institutul
de Antropologie laşi şi studiu de careologie comparată de către
Facultatea de Stomatologie laşi din cadrul Universităţii de
două secţiuni

Medicină laşi.

Obiectivele cercetărilor viitoare. Se impune continuarea
începute pentru salvarea restului necropolei şi
cunoaşterii mai bune a universului spiritual al comunităţii
Răchiteni în Evul Mediu.
Propuneri de conservare. Singura posibilitate de punere
în valoare a obiectivelor descoperite este aceea de a organiza
expoziţii tematice şi de a publica materialul descoperit.
cercetării

Bibliografie
1. Domniţa Hordilă, Câteva consideraţii de ordin arheologic
privind populaţia catolică din zona Romanului în secolele XIV XIX, în: Buletinul de Istorie nr. 1 / 2000, E.R.C. laşi, p. 69 - 70.

Mureş,

jud.

Punct: Fosta Mănăstire "Adormirea Maicii Domnului"
Cod sit: 44854.02

Catolică laşi.

165. Războieni, or. Ocna

Sărat,

jud. Alba

Punct: "Cetate" - Castrul Alei I Bataviorum milliaria
Cod sit: 1856. O1
Colectiv: Ernilian Bota, Carmen Ciongradi (MNIT), Dan Ruscu, Ligia
Ruscu (UBB Cluj)

Castrul Alei I Batavorum se află pe platoul "Cetate" din
localitatea Războieni. Din păcate, faza de piatră a castrului a
fost distrusă în totalitate în anii '80, când suprafaţa castrului a
fost arată cu un plug de mare adâncime. Castrul este cercetat
arheologic sistematic din 1995, când a fost identificată latura de
E. În campania din 1996 a fost identificată latura de N.
În campania 2000 au fost trasate 2 secţiuni: S. I pe latura
de V, de 14 x 1,5 m şi S. li pe latura de S, de 12 x 1,5 m, cu
scopul de a identifica laturile de V şi S ale castrului. În această
campanie, secţiunile trasate au nimerit în interiorul castrului,
suprafaţa acestuia fiind mai mare decât cea bănuită de noi. În
aceste două secţiuni s-a descoperit o fază aparţinând castrului
de piatră, care, aşa cum am arătat mai sus, a fost distrusă de
lucrările agricole, inclusiv nivelul de călcare, păstrându-se doar
maximum trei asize de piatră din fundaţia clădirilor. Anterior
acestei faze castrul a avut două faze de lemn, care au aceeaşi
orientare. A doua fază a construcţiilor de lemn are pereţii mult
mai groşi decât prima. Fazele de lemn nu au avut un sfârşit
violent, ele fiind demolate de către militarii unităţii cantonate
aici.

ulterioară.

Mg2 - înhumat, adult, orientat V - E, decubit dorsal,
palmele pe abdomen, depus în sicriu de lemn, parţial suprapus
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de cavoul M9L Inventar: inel sigilar de sfârşit sec. XVII cu
inscripţia "DIE".
Mga - înhumat adult, decubit dorsal, deranjat de o groapă
comună din a doua jumătate a secolului XX (conţinând
oseminte aparţinând la trei indivizi, resturi de îmbrăcăminte şi
încălţăminte din cauciuc). Fără inventar.
M94 - înhumat, adult. decubit dorsal, palmele pe bazin, în
sicriu din lemn. Fără inventar.
Mgs - înhumat, adult, deranjat de M94, oasele fiind strânse
pachet şi depuse la picioarele M94.
În perimetrul S. I / 98 în naos, parţial suprapus de baza
gropii Mag a fost descoperit in situ un complex de pietre de râu,
de dimensiuni medii, aşezate în şir orientat V - E. La
aproximativ 1 m către E, a fost surprins in situ un alt complex
de bolovani de râu, orientaţi N - S, pe acelaşi nivel arheologic
de secol XVI. La 0,6 m E de acest complex a fost surprinsă in
situ o bucată dint-o scândură groasă de lemn de stejar, pe
acelaşi nivel stratigrafic. La baza complexului de bolovani era
amenajată o lutuială din loess. Pe acest nivel au fost
descoperite fragmente ceramice ce se datează în sec. XVI XVII. Ca supoziţie de lucru, fără a fi avut posibilitatea
deschiderii în suprafaţă a complexului, considerăm că acesta ar
putea aparţine unei construcţii din lemn, cu fundaţie din
bolovani de râu, care ar fi putut avea destinaţia de biserică,
lipsind deocamdată orice elemente ce ar putea dovedi
destinaţia sa.
Pe amplasamentul mănăstirii au fost descoperite urme
antropice anterioare, aparţinând unei aşezări neolitice, atribuită
culturii Boian, aspectul Boian - Giuleşti. Următorul nivel aparţine
unei aşezări din secolele IV - V p. Chr., din care au fost
descoperite locuinţe, cuptoare, pavaje.
În epoca medievală terenul a fost ocupat de o aşezare
civilă, din care au fost descoperite locuinţe de suprafaţă şi
gropi, conţinând ceramică ce asigură o datare relativă în
secolele XIV - XV.
La mijlocul sec. XVI se instalează pe locul aşezării
anterioare un cimitir de inhumaţie, datat strâns, cu ajutorul
monezilor descoperite ca inventar funerar, între anii 1555 1580. Cu siguranţă că acest cimitir s-a dezvoltat în jurul unei
biserici parohiale, probabil biserica de lemn cu hramul "Sfântul
Gheorghe", aflată pe amplasamentul bisericii actuale.
Rezultatele generale ale cercetărilor de până acum ne-au
condus la următoarea evoluţie a ansamblului monahal:
Etapa I: după anul 1580 şi anterior anului 1595 de când
datează primul document ce atestă "biserica grecilor den
Râmnic" se construieşte o incintă fortificată de plan patrulater,
având un turn de poartă pe latura de N. Descoperirea unor
monezi în nivelul de construcţie al incintei, emisiuni ale lui
Sigismund al III-iea al Poloniei (1585 - 1632), ne asigură încă o
dată această cronologie. Morminte datate strict şi aparţinând
cimitirului anterior sunt suprapuse sau deranjate de zidul de
incintă din această etapă. Biserica de lemn apartinând
cimitirului anterior este folosită până în anul 1691. În interiorul
incintei se construiesc anfilade de chilii pe toate laturile.
Etapa li: intre anii 1691 - 1697 Mihai Cantacuzino şi
Constantin Brâncoveanu procedează la o refacere capitală a
mănăstirii. Biserica de lemn este înlocuită de actuala biserică.
Peste latura vestică a incintei anterioare se ridică o casă
domnească cu pivniţe şi un parter înălţat. La colţurile incintei şi
pe mijlocul laturilor se ridică turnuri de apărare. În faţa anfiladei
sudice de chilii este construit un pridvor, iar pridvorul din faţa
corpului nordic de chilii este demolat; este modificată
compartimentarea chiliilor şi este ridicat un nou pridvor.

Etapa III: intre anii 1784 · 1793 este realizat un portic pe
latura de V a casei domneşti, cu loggie la etaj. turnurile de SV şi
NV sunt transformate în locuri de belvedere, este racordată
casa domnească la curtinele de S şi N, iar peste o parte din
anfilada nordică de chilii este realizată o stăreţie.
Etapa IV: după cutremurul din 1802, probabil în anul
1814, sunt refăcute aproape toate construcţiile din incintă. Sunt
refăcute bolţile parterului înălţat de la casa domnească.
Etapa V: în anul 1844 este demolat foişorul brâncovenesc
şi cele două scări laterale de acces la acesta şi este construit
un rezalit. Este demolat turnul de poartă din etapa I.
Etapa VI: la sfârşitul secolului XIX, după secularizarea
averilor mănăstirii şi instalarea aici a cazărmii de pompieri, a
primăriei oraşului, a tribunalului, este demolată loggia casei
domneşti, în locul ei fiind construit un pridvor cu geamlic, sunt
realizate noi compartimentări în anexele din incintă, este
înlocuit tot sistemul de boltire original cu planşee drepte, cu
excepţia bolţilor din pivniţele casei.
Etapa VII: cea mai amplă distrugere a ansamblului este
suferită în anul 1976, când autobaza care îşi avea sediul în
incintă este somată să elibereze spaţiul. Probabil datorită unei
greşite înţelegeri, aceasta eliberează terenul interior prin
demolarea tuturor corpurilor de chilii, din materialul de
construcţie rezultat fiind construită o nouă remiză. Până în
1990, fosta casă domnească abandonată de tribunalul local,
este adusă în stare de ruină.
Etapa VIII: după 1991 începe un proces complex de
restaurare a ansamblului, proces care încă nu a fost finalizat.

167. Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea
Punct: intersecţia str.
Brâncoveanu
Cod sit: 167482.06

Carol

I cu

str.

Constantin

Colectiv: Mariana losifaru, Cristinei Fântâneanu (MJ Vâlcea)
Cercetările arheologice de salvare din vara anului 2000
din municipiul Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, s-au desfăşurat în zona
istorică protejată a oraşului, în locul pe care urmează să fie
amplasat noul sediu al Bibliotecii Judeţene "Antim lvireanu", la
intersecţia străzilor Carol I cu strada Constantin Brâncoveanu.
Lucrările au început pe data de 1O iulie 2000 şi au fost
încheiate la data de 29 septembrie 2000. Au fost trasate 8
secţiuni, după cum urmează: S. I (10,8 x 1,2 m); S. li (13,2 x
1,2 m); s. III (16 X 2 m); s. IV (30 X 2 m); s. V (12 X 1,5 m); s.
VI (10,5 X 1,5 m); s. VII (6 X 2 m); s. VIII (6 X 1,5 m).
Studiul geotehnic realizat de S.C. PROIECT S.A. Vâlcea,
întocmit de ing. Aurica Ioniţă, relevă straturi succesive de
umplutură neomogenă, nisip argilos şi argilă nisipoasă, până la
adâncimea de -8 m.
Pe toată suprafaţa cercetată arheologic au fost surprinse
4 nivele de locuire.
Nivelul 1, cel mai vechi nivel de locuire a fost surprins pe
o suprafaţă de 3,3 x 2,25 m, în interiorul sălii 2, la -0,95 m de la
solul actual. Această suprafaţă, cu multe pietre de râu, lespezi
şi bucăţi de "mal", prinse cu pământ galben lutos, are
adâncimea de -0,7 m spre E şi -0.4 m spre V. Printre pietre au
fost descoperite fragmente ceramice şi un mic ulcior, aproape
întreg, ce poate fi datat la sfârşitul secolului al XVIII-iea. Este
cel mai vechi nivel de locuire descoperit în zonă, păstrat parţial,
datorită deselor intervenţii survenite în secolul al XIX-iea, dar
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de băieţi". Într-o panoramă a oraşului văzută de pe Dealul
Capela, editată de Librăria O. Thuringer, .de la începutul
secolului XX, se pot vedea cele două şcoli, cea veche de la
1837 şi cea nouă, construită la 1895, ce se afla pe locul
actualului Muzeu de Istorie. Noua şcoală, pentru construcţia
căreia s-a făcut un împrumut de 100.000 lei de la Casa de
Consumaţie, conform Decretului Regal nr. 1199 din 5 martie
1895, l-a avut ca arhitect pe Grigore Călinescu, licitaţia de
construcţie fiind câştigată la 1O iunie 1895 de fraţii Vasile şi
Gheorghe Ricolau.
Într-o copie după planul de aliniere al oraşului Râmnicu
Vâlcea din 19 octombrie 1926, conformă cu originalul aflat la
dosarul nr. 114/1908 al Primăriei Râmnicu Vâlcea, apare din
nou şcoala veche la N de proprietatea V. Catalan. Pe rând
proprietatea Catalan trece, prin vânzare, la avocatul Gheorghe
Mihăescu şi apoi la avocatul Paul Angelescu. Rezultă astfel că
cele două şcoli au funcţionat paralel, cel puţin până la 1926.
Acestui nivel îi aparţine şi Gr. 1 din S. li; pentru degajare
au fost trasate două casete spre E şi V de 6 x 2 m. Groapa de
formă ovală avea dimensiunile de 5,4 x 4,4 m şi adâncimea de
-2,35 m. Umplută cu pământ brun-negru, multe oase de
animale, fragmente ceramice, cărbune, pietre de râu de
dimensiuni mari şi mijlocii, groapa avea foarte probabil o

mai ales în secolul XX. Acestui nivel îi aparţine şi groapa 1 (Gr.
1) din S. IV, distrusă parţial de zidul şcolii, având dimensiunile
de 1,5 m pe profilul de V şi 0,9 m în S. IV. Adâncimea de la
solul actual este de -1,4 m, iar adâncimea gropii de -0,4 m.
Peste groapă s-a găsit o bârnă de brad, cu diametrul de 0,5 m.
La turnarea fundaţiei şcolii s-a păstrat lemnul, astfel că zidul
interior al sălii 1 are la bază această bârnă de brad, acum
sfărâmicioasă. Groapa a fost umplută cu multe oase de
animale, mai ales bovine. Au fost găsite 6 maxilare şi multe
oase provenite de la animale mari şi câteva pietre de râu şi
lemn carbonizat la bază. Scopul acestei gropi nu poate fi decât
menajer.
Ceramica descoperită în acest nivel, în cea mai mare
parte fragmentară, se încadrează în categoria vaselor de uz
comun, din pastă cărămizie, uneori smălţuită în interior.
Formele des întâlnite sunt ulcioarele, străchinile şi oalele.
Câteva fragmente de oale au striuri fine şi caneluri la partea
superioară (tradiţie bizantină ?). Smalţul este brun-verzui sau
verde crud. Angoba este de culoare albă şi acoperă mai ales
partea superioară a vaselor. Uneori vasele sunt smălţuite la
buză şi apoi acoperite pe corp cu angobă.
Nivelul li. Corespunde momentului în care se
construieşte prima şcoală în Râmnic (1837). Zidurile de
fundaţie s-au păstrat parţial pe o lungime de 38, 7 m x 15, 7 m,
împărţite în trei săli de clasă, după cum urmează: Sala 1: 14,25
x 10,5 m; Sala 2: 14 x 10,5 m; Sala 3: a fost surprins doar zidul
dinspre V, pe o lungime de 10,7 m, până la trotuarul actual din
str. Constantin Brâncoveanu, unde nu s-a putut interveni.
S-au păstrat parţial zidurile interioare şi o parte din cele
exterioare. Zidurile, pe toată suprafaţa, au aceeaşi lăţime, de
0,6 m şi adâncimea maximă de -0,75 m. În S. IV, pe o porţiune
de 1,5 • 2 m, zidurile au fost distruse în mare parte de
construcţii recente (canal termic, racord la apă şi energie
electrică, precum şi de chioşcurile construite după 1990 pe
acest spaţiu). Sistemul de zidărie constă din lespezi fasonate
pe părţile exterioare, mai rar pietre de râu prinse cu mortar, în
amestec cu cărămizi sparte. Mortarul este de proastă calitate,
având în compoziţie var, cu mult nisip şi pietriş.
Din istoria acestei şcoli se ştiu următoarele: noul local de
şcoală s-a construit pe terenul donat de Alecu Bujoreanu în
octombrie 1835. Alecu Bujoreanu apare în "Condica Divanului
Craiovei de pitace şi porunci" pe anii 1820 - 1831 la poziţia 11,
ca medelnicer (Ioan V. Carcea, Arhivele Olteniei, 1929, 41 • 46,
p. 273). Sălile de predare sunt zidite până în 1837 şi urmează a
se înveli în perioada următoare. Profesorul Toma Serghiescu
raporta că nu s-a respectat planul Eforiei, deoarece locul donat
de Alecu Bujoreanu pentru şcoală era mic. La 19 ianuarie 1837,
şcoala se mută în localul propriu "în una din săli". După toate
probabilităţile, şcoala s-a terminat în 1843, construcţia ei
durând 6 ani. Terminată în 1843, şcoala a ars în incendiul din 7
aprilie 1847. Se menţionează că nu s-a putut salva nimic, nici
din şcoală şi nici din bibliotecă. În 1850, clădirea Şcolii de băieţi
se aşează pe vechile ziduri ale celei arse. În 1851 se adăuga
vechiului local, devenit neîncăpător, o sală nouă pentru predare
şi două odăi mici pentru locuinţa institutorilor. Se cerea de fapt,
ca localul de şcoală să aibă obligatoriu 3 săli de clasă şi trei
odăi mici. Toate aceste construcţii la Şcoala Naţională din
Râmnic se vor termina în anul 1854 (C. Tamaş, Istoria
Râmnicului, Rm. Vâlcea, 1994, p. 113 - 114; idem, Şcoala cu
ceas, Am. Vâlcea, 1998, p. 23; 28 - 29; 30 - 31; 54; 71 - 72;
85).
În dosarul Tribunalului Vâlcea, Secţia I, prin actul de
transcripţiune nr. 511/1891 se confirmă că proprietatea
Ecaterinei V. Catalan se întinde până la "zidul şcoalei primare

destinaţie menajeră.

Materialul arheologic ce aparţine acestui nivel constă din:
fragmente ceramice, o călimară cu cerneală descoperită în S.
IV, la -0,9 m, lângă zidul dinspre V, resturi de tăbliţe şi condeie,
sticlă fragmentară şi două monede din a doua jumătate a
secolului XX.
Nivelul III. Acestui nivel îi aparţine construcţia
descoperită după demolarea şcolii. Lipită de zidul de S al sălii
3, la 1,65 m de colţul interior al sălii, construcţia are
dimensiunile de 2,8 x 1,85 m, la care se adăuga 0,6 m,
grosimea zidului, iar adâncimea este de -3,5 m (·3,85 m de la
sol). Credem că a fost folosită ca gheţărie. Sistemul de
construcţie consta din alternarea straturilor de cărămidă cu
bolovani de râu, prinşi cu mortar (la fel ca la temelia şcolii). în
umplutura acestei construcţii au fost găsite cele mai multe
materiale arheologice: fragmente ceramice, fragmente de
tăbliţe, vârfuri de condei, sticlă. La partea superioară s-a găsit o
monedă din timpul regelui Mihai. Ceramica descoperită în acest
nivel aparţine centrelor de olărit Vlădeşti şi Curtea de Argeş,
fiind datate în prima jumătate a secolului XX .
Nivelul IV. Corespunde celei de-a doua jumătăţi a
secolului XX, când s-a procedat la asfaltarea acestui spaţiu,
devenit curte interioară a Şcolii nr. 1, cunoscută sub numele de
"Şcoala cu ceas". Asfaltarea s-a făcut după o nivelare cu nisip
şi pietriş, având o grosime de O, 1 m, peste care au fost turnate
două straturi de asfalt, având fiecare o grosime de 0,05 m.
Acestui nivel îi aparţine şi groapa de stâlp (St. 1) din S. li,
folosită în activitătile pioniereşti.
În concluzie, putem afirma că cercetările de salvare
desfăşurate în Râmnicu Vâlcea în anul 2000 au adus date
importante privind epoca modernă a oraşului, iar obiectele
descoperite vor întregi colecţia de istorie modernă a Muzeului
Judeţean Vâlcea.
Planşa 52
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169. Râu de Mori, corn. Râu de Mori, jud. Hunedoara
Punct: Curtea nobiliară a Cândeştilor
Cod sit: 90887.01

The archaeological rescue researches from the historica/
center of Râmnicu Vâlcea, Vâlcea county, have brought about
the partial discovery of the basement of the first school for boys
from the town, built în 1837.
The archaeologica/ objects discovered here are: little
plates, quills, inkwells and a particular pottery from the 19111
century (the pottery sheds from Vlădeşti and Curtea de Argeş).
Ali this objects are confirming the presence in this area of an
interesting habitation levei from the Late Modern Age.

168.

Râşnov,

jud.

Colectiv: Zeno Karl Pinter, Marian
(MCDR Deva)
Iniţierea

Punct: Cetatea ţărănească
Cod sit: 40376.03
Colectiv: Adrian Andrei Rusu - responsabil (IAIA Cluj), Vasile Mizgan
(TransArheo Cluj), studenţi ai Universităţii 'Babeş - Bolyai" Cluj
"tărănească"

(ULB Sibiu), Mihai

Căstăian

proiectului de restaurare a curţii nobiliare a
din Râu de Mori, a fost ocazia deschiderii în
toamna anului 1997 a cercetărilor arheologice sistematice
continuate în campaniile din anii 1998, 1999 şi 2000.
Monumentul se află în centrul localitătii Râu de Mori fiind
constituit dintr-un ansamblu de clădiri, care cuprinde o clădire
rezidenţială, capelă de curte, grajd, anexă, moară şi biserică
paraclis. Materialele descoperite pun în evidentă o evolutie din
preistorie, epoca romană şi Ev Mediu, până î~ zilele n~astre.
Tehnicile de investigaţie au inclus realizarea până în prezent a
9 secţiuni şi 18 casete, studii de parament, analiza mortarelor,
care să permită descifrarea evolutiei arhitectonice a acestui
complex.
·
Campania arheologică din vara anului 2000 la curia
nobiliară din Râu de Mori, a avut drept scop principal lămurirea
unor aspecte mai puţin clare legate de succesiunea şi evoluţia
m:mumentelor respective. Astfel investigaţia s-a concretizat prin
realizarea unei secţiuni S. 9 în capela curţii şi a unui număr de
patru casete de dimensiuni diferite, în zona aceluiaşi
monument.
S. 9, de 6 x 2 m, a fost plasată în faţa altarului capelei,
intersectând perpendicular S. 1 din 1997. A fost din nou pusă în
evidenţă prezenţa pavimentului de cărămizi, a unui picior de
zidărie şi cărămidă, probabil aparţinând amvonului capelei, a
criptei funerare, dar mai ales existenta unor substructii extrem
de trainice de piatră şi mortar de var: care se pare că au fost
suprapuse de către corpul capelei calvine.
C. 15, cu dimensiunile de 2 x 2 m, a fost plasată pe latura
estică a capelei, paralelă cu C. 4 I 1998 şi S. 8 I 1999. S-a pus
în evidenţă faptul că pe latura răsăriteană a capelei zidul este
dublat cu încă un rând de piatră având cca. 0,25 m, iar prin
extinderea săpăturii a fost descoperită existenta unui alt zid
plasat la 2,3 m paralel de zidul capelei, având grosimea de 0,45
m şi a cărui prezenţă explică provenienţa celor 2 m de depuneri
materiale amestecate care au umplut acest spaţiu delimitat.
C. 16, a fost plasată perpendicular pe S. 9, având
dimensiunile de 1,6 x 2 m, în vederea degajării criptei şi
observării zidăriei suprapuse de capelă. Cripta are dimensiunile
interioare de 2,9 x 1,7 m, cu zidurile de piatră înalte de 0,95 m,
acoperită cu o boltă de cărămidă cvasicilindrică, care se închide
la 1,7 m faţă de nivelul de călcare. În momentul de fată cca.
50% din spaţiul interior este colmatat ca urmare a rep~tatelor
intervenţii din veacul al XVIII-iea până în anii '80.
C. 17, având o formă trapezoidală, în prelungirea ideală a
S. 8, intersectează actualul zid de incintă a curiei, care prezintă
un duct oblic; a fost realizată pentru a observa adâncimea
fundaţiei respectivului zid.
C. 18, cu dimensiunea de 2 x 2 m, se plasează în colţul
de decroş estic al capelei, punând în evidentă existenta unei
podine de mortar, dar şi prezenta unui zid trai~ic având directia
de evoluţie N - S, încălecat de ~idul capelei calvine şi căruia' îi
corespund substrucţiile din interiorul capelei.
Tergiversarea lucrărilor de restaurare pune în pericol
structura de rezistenţă în special a clădirii curiei nobiliare,
precipitaţiile ajungând să afecteze bolţiile pivniţei, producând
distrugerea unui monument cu caracter special, locul de
Cândeştilor

Braşov

Este vorba despre cunoscuta cetate

Ţiplic

din

oraşul Râşnov. De câtiva ani ea este obiectiv sistematic al
investigaţiilor de arhitectură şi arheologie, în vederea realizării
ei.
În campania anului 2000, cercetarea arheologică a avut în
vedere: barbacana mică de la extrema de V a cetătii linia
exterioară de fortificaţii a cetăţii de jos (nordul comple~ului),
locuinţe diverse din incinta superioară (insula mare de E,
încăperi spre SV), căile de circulaţie interioară. Au fost
practicate şase secţiuni noi S. 1 B, S. 47 - S. 51.
Cele mai importante noutăţi sunt legate de antecedentele
preistorice ale sitului. S-a demonstrat că au existat deja
elemente de fortificaţie în epoca bronzului. Un mormânt din
aceeaşi perioadă a fost descoperit, fiind cuplorii într-un val de
apărare. Aceste fortificaţii au fost, probabil, preluate de către
daci. Dar, în lumina descoperirilor campaniei, acestea ar trebui
reinterpretate.
Cât priveşte celelalte componente, s-au adus precizări
importante la topografia locuirii interioare, adăugându-se noi
încăperi (actualmente, cifra acestora este de 80). În una dintre
acestea a fost surprins un material arheologic bogat, de la
sfârşitul sec. al XVII-iea (ceramică comună, sticlărie, cahle,
monede).
Cercetarea va fi derulată în continuare, pe măsura
intervenţiei sectoriale de restaurare.
Este în curs de publicare, un materiale privitor la locuirea
târzie din cetate, respectiv studiul Capela din cetatea
Râşnovului ljud. Braşov). Reinterpretarea unui monument
arheologic, în: Arhitectura religioasă medievală din
Transilvania, Satu Mare, Editura Muzeului Sătmarean, 1999, p.
60-75.
restaurării
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rezidenţă

al celei mai importante familii cneziale din

Ţara

mlaştină,

nu ne-a permis să sesizăm existenţa unor gropi de la
susţinere ai acestor locuin!e. Pe podeaua locuin!elor,
neamenajată, au fost găsite mai multe vase, unele întregi altele
fragmentare, dar care ne permit să ne formăm o in:iagine mai
exactă asupra repertoriului ceramicii Verbicioara. ln această
campanie am găsit primele două obiecte de bronz în nivelul
epocii bronzului de la Rogova: un ac de cusut, în perfectă stare
de conservare şi o sârmă de bronz cu secţiunea ceva mai
groasă, ce reprezintă un fragment de la un obiect de podoabă.
Locuintele adâncite în sol au fost sesizate în malul râului
Blahnita. Ele au fost taluzate şi astfel s-a putut observa că
flecar~ avea câte o groapă pentru strângerea excesului de
umiditate. Aceste gropi erau făcute către una din laturile lungi
ale locuin!elor şi aveau diametru de peste un metru, fiind mult
mai mari decât cele găsite în anii anteriori. La locuinţa nr. 1 se
observă pe două margini pământ cru!at, care a servit drept
lavite în momentul func!ionării. Tot din această locuinţă provine
o c~aşcă aproape întreagă care datează întregul complex în
faza I a culturii Verbicioara. Din cealaltă locuinţă găsită în malul
râului provine o bucată de lemn bine conservată, pe care
intenţionăm să o supunem unor analize cu 14 C.
În zona celor două bordeie, pe malul celălalt al Blahniţei,
se află urmele altor două complexe. Este vorba despre un
capăt de locuinţă şi restul gropii interioare de strângere a
surplusului de umiditate, cea mai mare parte a acestei locuinţe
fiind distrusă de râul ce are o albie foarte lată în acest sector. Al
doilea complex distrus este marcat doar de fundul gropii ce
corespundea unei alte locuinţe şi ea distrusă de râu.
A cincea locuinţă a fost găsită în suprafaţa li şi din ea nu
am cercetat decât un capăt lat de aproape 3 m şi uşor curbat.
Materialele din această locuinţă aparţin culturii Coţofen!, printre
ele amintind două ceşti cărora le lipsea doar toarta. ln unele
gropi din suprafeţele I şi li am găsit câteva fragmente ceramice
din prima epocă a fierului asociate cu câteva piese din fier: un
fragment de fibulă, un topor plat cu două aripioare laterale şi un
dorn. În nivelul Verbicioara am găsit şi o scoică marină
perforată. Ceramica acestui nivel ne-a oferit câteva forme de
vase aproape întregi şi un decor cu elemente care se întâlnesc
pe ceramica Bronzului mijlociu din Banat.
întregul material arheologic se afla depozitat la MRPF,
unde au început să fie tratate şi restaurate unele piese.
În viitor, cercetarea va stabili limitele aşezării Verbicioara,
precum şi ale aşezării Co!ofeni. Avem în vedere şi punerea în
evidentă a unor locuiri din alte perioade precum Hallstatt,
Latene' şi Evul Mediu timpuriu, care în acest moment sunt
semnalate de descoperiri izolate care nu sunt reprezentate de
un strat de cultură. Sperăm să putem descoperi necropola
acestei aşezări, ceea ce ar avea o importanţă deosebită ţinând
seama de faptul că până în prezent nu se cunoaşte nici o
necropolă Verbicioara. Considerăm că cercetarea pe o
suprafată mai mare ar putea clarifica problema existenţei unui
orizont Gornea - Orleşti. Până acum acest gen de materiale
apare în procent foarte mic şi nu ii socotim parte integrantă
culturii Verbicioara, o moştenire din perioada anterioară.

Haţegului.
Planşa
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170. Rogova, corn. Rogova, jud.

Mehedinţi

Punct: La Cazărmi
Cod sit: 113475.02
Colectiv: Gabriel Crăciunescu - responsabil, Cristian Manea (MRPF
Turnu Severin); Mihai Sîrbu (UV Timişoara), Ion Cornel Băltean (Univ.
Alba Iulia) - studenţi
Situl pe care îl cercetăm de mai mul!i ani este situat în
comuna Rogova, punct "La Cazărmi", la 2 km
E de această localitate.
Statiunea se află situată pe malurile râului Blahniţa, pe o
luncă ap roape plată, într-o fostă zonă mlăştinoasă, acum
desecată. Această luncă este înconjurată pe trei laturi de
dealuri înalte, situate la distanţe de 1 - 5 km de staţiunea
noastră, pe lângă care se scurg precipitaţiile strânse din acest
mare con colector.
Primele cercetări sistematice au fost începute aici în
1995. S-a lucrat în fiecare an cu excepţia lui 1999. Staţiunea
este cunoscută de acum 25 ani, când un canal de desecare a
mlaştinilor din zonă a secţionat situl pe direcţia N - S.
Cercetările au pus în evidenţă existenţa unor locuiri din
epoci diverse:
- perioada de tranziţie la epoca bronzului - cultura
Cotofeni;
- epoca bronzului - cultura Verbicioara, fazele I şi V;
- Hallstatt - cultura Basarabi;
- Latene - locuire dacică;
- Ev Mediu timpuriu - cultura Dridu.
Nivelul Verbicioara este cel mai consistent, celelalte
perioade fiind marcate de straturi foarte subţiri. Ca urmare a
acestui fapt sta!iunea este importantă pentru informaţiile pe
care le oferă referitor la prima fază a culturii Verbicioara,
substratul pe care se formează, modul de realizare a
construcţiilor, modul de organizare a unei aşezări, precum şi
alte elemente ce lipsesc din cercetările întreprinse în aşezarea
eponimă a acestei culturi. Dacă în anii anteriori am încercat să
stabilim care sunt limitele de N şi E ale aşezării, în acest an neam propus să vedem cât se întinde aşezarea în V, să obţinem o
eventuală necropolă. Am încercat să ne facem o idee referitor
la faptul dacă locuinţele de suprafa!ă şi semibordeiele sunt
contemporane sau au fost folosite în perioade diferite.
Cercetările din anul 2000 au fost făcute prin intermediul a
trei suprafete (două cu dimensiunile de 8 x 8 m şi a treia cu
dimensiunile de 4 x 8 m), situate la N de S. VII din anii
anteriori. Drept rezultat au fost descoperite patru locuinţe
aparţinând culturii Verbicioara şi o a cincea locuinţă, desfăcută
parţial, care aparţine culturii Co!ofeni. Din cele patru locuinţe
două erau de suprafaţă şi erau marcate de fragmente ceramice
la care se adăugau bucă!i de chirpic. Pământul negru, de

judeţul Mehedinţi,

0

0
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3. G. Crăciunescu, Contribution a l'etude de la cu/ture
Verbicioara. La station archeologique de Rogova (dep. de
Mehedinţi), Thraco-Dacia (sub tipar)
4. G. Crăciunescu, Cultura Verbicioara la Rogova, jud.
Mehedinţi, Drobeta, X, (sub tipar)

zidurilor, fie din pricina unor cataclisme naturale, ca de pildă
cele câteva cutremure, care au impus efectuarea unor
consolidări sau reparaţii. Nici una din ele nu a avut ca intenţie
cunoaşterea istoriei locului pe care s-a construit biserica şi mai
mult, nu a încercat să răspundă la întrebarea: unde a fost
vechea biserică ridicată de Roman I Muşat şi Alexandru cel
Bun, mai precis vechea catedrală a Episcopiei Romanului,
căreia Ştefan cel Mare i-a dăruit două clopote ce se mai

Le sit archeologique se trouve dans le departement de
comunne de Rogova, sur le bord de la riviere
Blahniţa, point "La Cazărmi". Les fouil/es ont mis en evidence
des habitations de differentes epoques:
- âge du Bronze - cu/ture Verbicioara;
- Hal/staff - cu/ture Basarabi;
- Latene - habitation dacique ;
- debut du Moyen Âge - cu/ture Dridu.
Le mieux representee s'avere etre la cu/ture Verbicioara,
Ies autres habitations etant marquees par des couches minces
et discontinues. Les fouilles de /'an 2000 ont vise l'obtention
des informations sur le niveau Verbicioara situe au centre du
site. On a mis au jour quatre habitations Verbicioara et le coin
d'une cinquieme, appartenant a la cu/ture Coţofeni. Les
premiers objets temoignant la cu/ture Verbicioara a Rogova ont
ete une aiguille et un fragment de bouc/e d'oreille.
Pour Ies autres epoques nous signalons un vase et deux
tasses Cotofeni, une hache en fer du Hal/staff et une pointe de
fleche du' debut du Moyen Âge. Les recherches suivre se
proposent de decouvrir le câte ouest du site et l'existence d'une
necropole dans la zone.

păstrează şi astăzi.

Mehedinţi,

Aşadar,

să ne punem întrebarea unde a fost
ale cărei urme trebuie să existe în
acest spaţiu, bine delimitat, al Episcopiei, mai ales că era, sigur,
construită din piatră şi cărămidă, aşa cum erau toate bisericile
epocii, deoarece Alexandru cel Bun, după cum ne dovedeşte o
"carte" domnească din perioada anilor 1414 - 1419, a plătit doi
zugravi, Nichita şi Dobre, care să o picteze, aici fiind
înmormântată mama sa, Anastasia Doamna, soţia domnitorului
Roman I Muşat.
Săpăturile efectuate de noi au avut în vedere un spaţiu
delimitat de cele două edificii în curs de restaurare - Biserica
Episcopală şi Casa Veniamin Costachi, prin efectuarea a două
secţiuni paralele, care au dovedit existenţa, în acest spaţiu, a
unui cimitir din sec. XIV - XV din care au fost cercetate 25
morminte. Existenţa acestui cimitir indică faptul că biserica nu
era prea departe. Este posibil ca ea să se afte în interiorul
catedralei de astăzi sau în spaţiul de la N de edificiu, ceea ce
ne-ar putea aduce noi elemente legate de această
presupunere.
Săpăturile din acest an au adus, însă şi alte noutăţi legate
de existenţa unor construcţii, care, deocamdată nu au putut fi
datate, în partea de N a catedralei, un zid în partea de SE a
aceluiaşi edificiu, precum şi alte câteva morminte, descoperite
în zona de SV, care aparţin unei epoci mai târzii, respectiv sec.
XVII - XVIII, dovedindu-se faptul că în această epocă cimitirul
de aici era încă în funcţiune.
Tehnici de cercetare utilizate. Supravegherea săpăturilor
efectuate de constructori şi sondajele noastre au adus
elemente noi de stratigrafie, dar şi un lot semnificativ de obiecte
care sunt prelucrate în cadrul Muzeului de Istorie Roman.
Obiectivele cercetărilor viitoare. Rămâne ca în campaniile
viitoare să se practice alte câteva sondaje, care să lămurească
ansamblul din care fac parte porţiunile de zid descoperite,
precum şi datarea lor. Viitoarele cercetări arheologice în spaţiul
nordic al catedralei vor aduce, desigur, noi şi importante date
referitoare la istoria acestor locuri.
Planşa 54

a

171. Roman, jud.

Neamţ

Punct: Episcopia Romanului
Cod sit: 120879.02
Colectiv: Vasile Ursachi (Ml Roman - CMJ

este firesc

clădită această biserică

Neamţ)

Scurtă prezentare a sitului. Episcopia Romanului se aftă
pe un bot de terasă pe partea stângă a râului Moldova, în
partea de E a oraşului Roman, pe strada Alexandru cel Bun, nr.
5, judeţul Neamţ. Primele săpături sistematice practicate aici au
avut în vedere depistarea urmelor lăsate de vechea biserică din
sec. XIV, despre existenţa căreia se ştie doar din documente.
Aceste săpături au fost executate în anii 1998 - 1999 şi au avut
în vedere, printre altele şi supravegherea lucrărilor de
restaurare la Casa Veniamin Costachi şi Biserica Episcopală
din sec. XVI.
Obiectivele cercetării. Campania anului 2000 a avut ca
scop obţinerea nivelului de călcare la Turnul Episcopiei, precum
şi supravegherea săpăturilor legate de restaurare, în vederea
surprinderii unor noi elemente de construcţii din diferite epoci,
între care, cea legată de vechea biserică, în primul rând.
Rezultatele cercetării si interpretarea lor. Deşi săpăturile
noastre nu au atins suprafeţe prea mari trebuie să notăm faptul
că au putut surprinde nivelul de călcare în timpul construirii
turnului de la intrare, stratigrafia acestei zone şi câteva
materiale din diferite epoci. Tot acum, prin supravegherea
săpăturilor legate de construirea paratrăsnetului la biserica
episcopală, s-au putut surprinde, în diferite locuri, câteva
fragmente de zid, precum şi câteva morminte medievale.
Scurtă descriere.
Biserica Episcopală, ctitorie a
domnitorului Petru Rareş, a cunoscut, în decursul istoriei sale
mai multe intervenţii, impuse fie de acţiunea timpului asupra

172.

Roşcani,

corn. Dobra, jud. Hunedoara

Punct: Biserica Buna Vestire
Cod sit: 89525.01
Colectiv: Zeno Karl Pinter - responsabil (ULB Sibiu), Costin
(MCDR Deva)

Ţuţuianu

Biserica românească din Roşcani, jud. Hunedoara, a
doar obiectul unor scurte studii legate în special de
arhitectura monumentului şi de tabloul votiv din pronaos
reprezentând pe membrii familiei nobiliare locale Caba, ctitorii
masivei renovări a bisericii din anul 1766. Bănuindu-se cel puţin
o fază mai veche a monumentului s-a organizat în toamna
anului 2000 o cercetare arheologică sistematică. Au fost trasate
cinci secţiuni pe exteriorul monumentului şi o casetă în interior.
făcut
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faptul că funda!ia turnului clopotniţă taie în zona tibiilor
mormântul de copil M. 7 din secţiunea S. 4, din păcate nedatat,
ceea ce poate duce la concluzia că necropola este mai veche
decât prima biserică de zid, permiţând lansarea ipotezei
existen!ei unui edificiu de cult din lemn mult mai vechi sub
actuala biserică, construcţie de la care ar putea proveni
puternicul strat de arsură descoperit direct pe solul viu în caseta
C. 1 din interiorul pronaosului. În relaţie cu acest prim edificiu
de cult ar putea fi pus eventual şi mormântul M. 11 din
sectiunea S. 5 ce nu cantine materiale de constructie în
umplutura gropii şi care a fo~t depus în groapă cu un vârf de
lance între coastele din partea stângă a toracelui. Din păcate de
la această armă, ce a provocat evident decesul defunctului din
M. 11, nu s-a găsit decât tubul de înmănuşare, ceea ce nu
permite o datare exactă a piesei.

Sectiunea S. 1, cu dimensiunile de 6 x 2m, a fost amplasată
perpendicular pe zidul de S al turnului clopotniţă, în aşa fel
încât să se poată surprinde pragul uşii de intrare şi îmbinarea
turnului cu nava. Sec!iunea S. 2, cu dimensiunile de 4 x 2 m a
fost amplasată pe latura de S a navei, cu profilul de V pe
mijlocul celui de-al 4-lea contrafort pentru a se verifica fundaţiile
navei şi relaţia cu contraforţii. Secţiunea S. 3 a fost trasată
paralel cu S. 2, pe curbura absidei altarului şi a avut lungimea
pe profilul de V de 8 m, pe profilul de E de 9,4 m şi lă!imea de 2
m. Sec!iunea S. 4 a trebuit să fie restrânsă la spaţiul dintre
peretele de V al turnului clopotniţă şi şirul de morminte din
imediata apropiere, respectiv 2 x 2 m. Secţiunea S. 5, cu
dimensiunea de 4 x 2 m, a fost amplasată pe latura de N a
navei, în aşa fel încât să reprezinte o prelungire a secţiunii S. 2
de pe latura de S. Caseta C. 1, cu dimensiunile de 2 x 2 m, a
fost practicată în interiorul pronaosului, în col!ul de SV, în
scopul urmăririi şi controlării relaţiilor dintre zidurile turnului
clopotniţă şi pronaosului, abordate în exterior prin secţiunea S.
1.
Materialul arheologic descoperit, mormintele cercetate şi
situaţiile stratigrafice constatate au reuşit să clarifice datarea
diferitelor faze de constructie a monumentului eclesiastic de la
Roşcani. În mormântul M. din secţiunea S. 2 s-a descoperit în
zona toracelui o monedă perforată din argint, emisă sub
autoritatea împăratului Maximilian în anul 1577. Cum gropapa
mormântului intersectează nivelul de construc!ie al navei,
purtând în umplutură mortar şi spărturi de cărămidă, este
evident că acest mormânt a fost săpat după ce nava bisericii a
fost terminată în forma actuală. Moneda, perforată spre a fi
purtată în salbă, indică o purtare a acesteia ceva mai mult timp
după data emiterii, deci mormântul poate fi datat după anul
1600. Un alt mormânt extrem de important pentru datarea
bisericii este M. 4 din secţiunea S. 1. Acesta este mormântul
unei tinere înmormântate în sicriu din lemn de stejar. Pe craniul
defunctei a fost descoperită o splendidă benti!ă din material
textil brodat cu mărgeluşe din sticlă înşirate pe sârmă sub!ire
din cupru şi cusute apoi în cercuri concentrice pe toată
lungimea bandei din pânză. În zona falangelor mâinii drepte,
aduse din cot spre piept, a fost descoperită o monedă din argint
emisă în anul 1540 sub autoritatea lui Ferdinand de Habsburg.
Mormântul este acoperit de la bazin în jos de fundaţia navei,
ceea ce indică foarte clar existenţa acestui mormânt înainte de
construirea actualei nave. Cum însă în umplutura gropii
mormântului apar granule de mortar, se pare că groapa a fost
săpată în relaţie cu un alt edificiu de cult astăzi dispărut.
Această prezumţie este întărită de relaţia zidurilor turnului
clopotniţă cu nava. Turnul a fost înglobat parţial în actuala
navă, zidurile de fundaţie ale turnului fiind mult mai adânci
decât cele ale navei, iar ataşarea zidurilor navei pe turn putând
fi bine observată. În caseta C. 1 săpată în interior s-a confirmat
faptul că turnul clopotniţă este mai vechi decât actuala navă,
constatându-se şi existenţa unui zid în parte scos, c~ provenea
de la vechea navă, de aceeaşi lăţime cu turnul. ln aceeaşi
casetă s-a surprins şi primul nivel de călcare al actualei nave,
realizat din cărămizi prinse pe un pat de mortar. Cum în anul
1766 s-a săpat sub navă cripta familiei Caba, nu s-a putut
contura în întregime vechea biserică de zid.
Se poate deci deduce că cea mai veche parte a actualei
biserici este turnul clopotniţă, care era legat într-o primă fază de
o navă de mici dimensiuni, toate construite înainte de secolul al
XVI-iea, când după 1540 se sapă groapa mormântului M. 4.
Rezultă că nava actuală a fost ridicată în intervalul destul de
bine delimitat de cele două descoperiri monetare din M. 4 şi M.
2, deci în jurul anului 1600. Important de semnalat este însă

173. Roşia Montană, corn.
[Alburnus Maior]

Roşia Montană,

jud. Alba

Punct: Carpeni, Carpeni - "Valea Nanului", zona "Găuri",
zona "Hop", zona "Hăbad", traseul drumului roman (zona
"Găuri" - zona "Hăbad"), Tăul Cernii, Ţarina, Cârnic
Cod sit: 6770.01, 6832.01, 6912.03

2

Colectiv: Horia Ciugudean, Vasile Moga, Radu Ciobanu, Matei
Drîmbărean, Aurel Dragotă, Adrian Gligor, Constantin Inel (MNUAI),
Beatrice Cauuet, Christian Rico (U.T.A.H.), Bruno Ancel (C.C.S.T.I.
l'Argentiere La Besee)

La solicitarea S.C. Roşia Montană Gold Corporation, în
perioada 1 iulie 2000 - 28 august 2000 colectivul secţiei de
istorie veche şi arheologie din cadrul Muzeului Na!ional al Unirii
Alba Iulia a executat sondaje arheologice de verificare pe fostul
teritoriu al aşezări miniere antice aurifere Alburnus Maior.
Raportul de mai jos reprezintă rezultatele preliminare ale
acestor cercetări de teren. Punctele cercetate au fost stabilite în
urma perieghezelor de teren coroborate cu informa!iile oferite
de bibliografia existentă.
1. Carpeni (teren Nicolae Coroi). Perimetrul cercetat
este situat în partea de NV a masivului Carpeni. Investigaţiile
arheologice au fost efectuate pe terenul lui Nicolae Coroi.
Au fost trasate două secţiuni, notate S. I / 2000; S. 111 /
2000, urmărindu-se depistarea unor eventuale vestigii
arheologice de epocă romană, dată fiind poziţia strategică a
zonei respective (deschidere spre Valea Nanului şi Valea
Roşiei).

S. I / 2000, având dimensiunile 20 x 1 m, a fost trasată pe
directia NV - SE. Numerotarea carourilor s-a făcut de la SE spre
NV. Sub stratul vegetal, uniform ca grosime (O, 1 m), a fost
depistat un nivel compact (O, 1 - 0,3 m) de lut galben, steril din
punct de vedere arheologic. În C. 1 - 7 au fost depistate şi
mineralizaţii de origine auriferă. Începând cu C. 7, pe întreaga
lungime a S. I, stratul de lut devine mai consistent; sporadic
fiind prezente gresii sub forma unor bulgări cu dimensiunile
cuprinse între 0,05 - 0,25 m. În C. 10 - 11 a fost depistată
închiderea unei locuinţe romane de tip bordei, notată B. 1. În
interiorul amenajării, executată din piatră, au fost descoperite
fragmente ceramice de tip uzual. Singurele materiale
arheologice descoperite în această secţiune au fost cele
prelevate din locuinţa-bordei B. 1.
S. III/ 2000, cu dimensiunile 20 x 1 m, a fost orientată pe
direcţia NV - SE. Numerotarea carourilor s-a făcut de la SE spre

209

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000
NV. A fost secţionat un mamelon (parţial amenajat artificial). În
zona de înălţime maximă, intre C. 8 - 18, a fost depistată o
locuinţă romană, de suprafaţă, situată la o adâncime de 0,25 0,3 m faţă de nivelul actual de călcare. Stratigrafic a fost
constatată incendierea locuinţei şi prăbuşirea pereţilor; în urma
lor rezultând o importantă cantitate de chirpic ce păstrează
amprente de pari şi nuiele. Această manieră de execuţie a
pereţilor explică lipsa aproape în totalitate a materialului tegular.
Inventarul arheologic constă din: fragmente ceramice având o
stare de conservare slabă (probabil de factură locală); vase
ceramice intregibile apa~inând categoriei ceramice cenuşii, de
tip uzual; fragmente de opaiţe; cuie din fier cu cap circular
utilizate la îmbinarea elementelor din lemn. La demontarea
locuinţei a fost descoperită o monedă romană din bronz care nu
a putut fi determinată datorită stării proaste de conservare.
La extremităţile secţiunii se constată o apari!ie sporadică
materialului arheologic, fapt care ne determină să emitem
ipoteza că locuin!a de suprafaţă putea servi ca punct de
observare cu perspectivă spre Gura Roşiei.
2. Carpeni - Valea Nanului (teren Nicolae Coroi). Zona
cercetată este situată în partea sudică a masivului Carpeni, pe
una din terasele Văii Nanului.
Aici a fost trasată secţiunea S. li I 2000, având
dimensiunile 15 x 1 m şi orientată pe direcţia E - V.
Numerotarea carourilor (1 - 15) s-a făcut de la V spre E.
Sub stratul vegetal (O - O, 15 m) a fost depistat un strat de
cultură (O, 15 - 0,8 m) apa~inând perioadei romane. Grosimea
apreciabilă a nivelului roman se datorează şi acumulărilor de
natură argiloasă, scurse pe pantă, provenite de la amenajarea
unui tău artificial. Începând cu partea de V a secţiunii (C. 1 1O), materialele arheologice apar sporadic, prezentă fiind în
special ceramica. În C. 7 la adâncimea de -0,3 m a fost
descoperită o piesă din bronz de formă concavă, utilizată
probabil la separarea aurului sau ca taler pentru balanţă. În C.
11 - 15, atât în profil, cât şi în secţiune au fost identificate pietre
care au aparţinut unor locuinţe romane. Sporadic au ieşit la
iveală pigmenţi de arsură. De remarcat că în acest sector a fost
identificată cea mai mare parte a materialului ceramic recoltat
din S. li/ 2000.
3. Zona "Găuri" (terenul aflat în proprietatea E. M.
Roşia Montană, arendat fam. Corcheş). Denumirea locului
unde au fost executate săpăturile arheologice trebuie pusă în
legătură cu existenţa câtorva galerii de mină aflate în
vecinătate, amenajate pe un versant muntos extrem de abrupt.
La S de acesta există o colină, cunoscută sub denumirea locală
de "Găuri" pe terasele căreia au fost amplasate două secţiuni
arheologice, în apropierea unui teren agricol de unde fuseseră
recuperate anterior câteva fragmente ceramice moderne şi
romane, fapt ce a determinat şi cercetările noastre aici.
La E de terenul agricol amintit au fost trasate două
sec!iuni, denumite convenţional S. I şi S. li "Găuri", dispuse
perpendicular una pe cealaltă, în mijlocul unei terase naturale,
delimitată spre N de o pantă abruptă şi un prag regulat ce
contura perfect marginea unui lac natural, cunoscut sub
denumirea populară de "tău". Ulterior, probabil în epoca
modernă, "tăul" acesta a secat, iar pe fundul său a fost
amenajat un drum de-a lungul căruia fuseseră construite câteva
case ale căror urme sunt pa~ial vizibile şi azi. Spre S, terasa
era înconjurată de un taluz de pământ, ce leagă, spre E şi V,
două coline reduse ca dimensiune.
Prima secţiune, S. I "Găuri", avea 30 x 1 m şi era dispusă
pe direcţia E - V, numerotarea carourilor pornind de la capătul
vestic. De-a lungul acestei secţiuni nu au fost descoperite
vestigii clar conturate, ci numai un strat roman de cultură relativ

constant, delimitat pe alocuri de câteva blocuri de piatră, aflate
în poziţie secundară. Stratigrafia se prezenta omogen, pe toată
suprafaţa excavată, adică un strat vegetal de aproximativ 0,2 m
grosime, apoi un strat roman de cultură, de 0,2 - 0,3 m, urmat
de sterilul galben. Materialele recuperate provin în special din
stratul vegetal, pentru că întregul perimetru fusese arat anterior
în dese rânduri, aici regăsindu-se fragmente ceramice romane
de slabă calitate, amestecate cu fragmente moderne de
ceramică smălţuită.

Cea de a doua secţiune, S. li "Găuri", a fost dispusă
perpendicular pe prima, pe direcţia N - S, punctul de intersecţie
al acestora situându-se în dreptul C. 15. Prevăzută iniţial tot de
30 x 1 m, S. li "Găuri", a fost prelungită ulterior, spre S cu 4 m,
iar spre N cu 6 m, în aşa fel încât lungimea totală a sa a atins
40 de m. Între C. 2 - 7, la -0,2 m, a fost descoperită o structură
de piatră de râu, deosebit de compactă, identificând un nivel de
locuire de epocă romană, din care s-au recuperat puţine
fragmente ceramice romane. La înlăturarea acesteia, s-a
constatat că sub acest nivel roman, exista o altă amenajare,
conturând un alt nivel de locuire, tot de epocă romană, însă
anterior celui semnalat. Este vorba de un zid gros de
aproximativ 1 m, dislocat ulterior, şi de un altul, paralel cu
acesta, însă de doar 0,3 m grosime. Între aceste două ziduri sau descoperit patru straturi compacte de arsură de lemn din
care au fost recuperate câteva fragmente ceramice romane de
slabă calitate şi un mic fragment dintr-o unealtă de fier cu gaură
de înmănuşare, imposibil de precizat datorită gradului avansat
de deteriorare al acesteia. Între C. 1O- 12 au fost degajate apoi
alte două ziduri paralele, de 1 m şi respectiv 0,8 m grosime, iar
din spaţiul situat între ele, ce configura dealtfel o uşoară albiere
a terenului, au fost recuperate alte fragmente ceramice romane,
tot de slabă calitate. Spre capătul nordic al secţiunii, între C. 24
- 28, la -0,9 m, în stratul de steril galben, au fost descoperite
două lentile suprapuse de argilă neagră, denumită de localnici
"glam".
Materialele arheologi_ce descoperite în cea de-a doua
secţiune provin exclusiv din zona cuprinsă între C. 1 - 12 şi sunt
în general fragmente ceramice romane provenind de la vase de
uz comun, cu pereţi relativ groşi, de culoare cărămizie. Alături
de acestea mai sunt de consemnat câteva fragmente moderne
de ceramică smălţuită, potcoave de cai, sau fragmente de
lanţuri, recuperate din stratul vegetal.
În prelungirea capătului iniţial al secţiunii S. li "Găuri", deci
pe distanţa ultimilor 6 m, s-a observat că stratul roman, prezent
relativ omogen pe toată suprafaţa, se îngustează aici, până la
dispariţie. Din punct de vedere stratigrafic aici s-au conturat
doar două straturi distincte: primul de culoare neagră, deosebit
de compact, constituia de fapt taluzul de pe malul "tăului"
existent anterior, cel de-al doilea, era stratul de steril galben. Nu
s-au descoperit, pe această po~iune, nici un fel de materiale
arheologice.
4. Zona "Hop" (terenul aflat în proprietatea E. M.
Roşia Montană). Denumirea locală a zonei se referă de fapt la
două coline situate la SV de terasa amintită înainte, unde
diferite documente cartografice mai vechi plasează o necropolă
romană. La baza uneia dintre aceste coline, la aproximativ 150
m spre S, există un alt "tău", cunoscut de oamenii locului drept
"Tăul Găuri''. Legat de acest perimetru, documentele vremii
atestă un fapt demn de interes şi anume se precizează că la
porunca judelui suprem al Abrudului, Csaja Joszef, au fost
aruncate în "Tăul Găuri", mai multe pietre cu inscripţii,
provenind cu siguranţă de la necropola romană din apropiere.
În această zonă au fost trasate, pe direcţia N - S, trei
secţiuni, denumite convenţional S. I, S. li şi S. III "Hop''. S. I

210

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000
unei terase, conturată la N de o pantă extrem de abruptă. În
apropiere, localnicii semnalau existenţa unui drum roman al
cărui traseu urma, pe o porţiune relativ întinsă, un drum
forestier actual, de unde ieşiseră la iveală, cu prilejul nivelărilor
mecanice, mai multe blocuri de piatră de râu. Secţiunile
arheologice, în număr de şase, denumite convenţional, S. I - S.
VI "Hăbad", au fost amplasate pe culmile unor uşoare denivelări
ale terenului aflate în prelungirea terasei de unde fuseseră
recuperate anterior monumentele epigrafice în chestiune.
Asupra acestor observaţii vom reveni însă, în contextul
discutării fiecărei secţiuni în parte. Primele trei secţiuni şi ultima,
adică S. I, 11, III şi VI "Hăbad", au fost dispuse pe direcţia E - V,
iar numerotarea caroiajului a început întotdeauna de la capătul
estic al fiecăreia. Celelalte două secţiuni, dispuse una în
prelungirea alteia, cu un martor de 1 m între ele, au fost
dispuse pe direcţia NV - SE, de-a lungul unei pante mai line,
numerotarea caroiajului aici începând dinspre capătul de SE.
În S. I "Hăbad", de 16 x 1 m, au fost descoperite mai
multe ziduri din piatră de râu, de 0,6 m grosime, parţial
dislocate, probabil datorită unor lucrări agricole, întrucât în
stratul vegetal se aflau asemenea materiale, împrăştiate pe
toată lungimea secţiunii. Aceste structuri de zidărie, descoperite
în C. 1 - 3, 4 şi 7, erau orientate pe direcţia NV - SE, şi se
situau la aproximativ 0,5 m de limita suprafeţei excavate
anterior, de unde proveneau altarele epigrafice despre care am
amintit. În capătul vestic, în C. 14 şi 15, a fost degajată o
structură circulară din piatră de râu, configurând probabil gura
unei fântâni. Materialele romane recuperate din această
secţiune, în special fragmente ceramice de uz comun, sunt
puţine şi precar conservate.
S. li "Hăbad" a fost trasată la aproximativ 30 m S de S. I,
având a lungime de 15 m. Aici urmele de locuire sunt aproape
absente, recuperându-se din stratul de cultură doar câteva
fragmente ceramice romane, de uz comun, de proastă calitate.
La 52 de m S de S. li a fost trasată, paralel cu secţiunile
amintite, S. III "Hăbad", de 25 x 1 m. Nici în această secţiune nu
au fost descoperite urme de locuire, iar cantitatea de ceramică
romană a fost şi mai redusă.
Pentru epuizarea întregii zone au mai fost executate încă
două secţiuni, dispuse pe direcţia NV - SE, S. IV şi S. V
"Hăbad", fiecare de câte 30 x 1 m, aflate una în prelungirea
celeilalte, având un martor de 1 m între capetele lor. Urmele de
locuire lipsesc şi aici, iar ceramica romană recuperată a fost
foarte puţină şi de o calitate modestă.
Stratigrafia pentru toate secţiunile trecute în revistă se
prezintă unitar, adică un strat vegetal de aproximativ 0,2 de m,
apoi stratul de cultură corespunzător epocii romane de 0,25 0,3 m, iar sub acesta stratul de steril galben. În cadrul secţiunii
S. li "Hăbad", la aproximativ -0,9 m adâncime a fost descoperit
un strat compact de rocă, cunoscută în literatura de
specialitate, sub numele de dacit.
7. Traseul drumului roman - zona "Găuri", S. III; zona
"Hăbad" S. VI, S. VII. În imediata apropiere de secţiunea S. I /
2000 "Găuri", pe actualul drum ce leagă zona Găuri de cariera
de exploatare situată pe masivul Cetate, a fost trasată
secţiunea S. III / 2000, având dimensiunile 12 x 1 m, orientată
pe direcţia N - S. Numerotarea carourilor (1 - 12) s-a făcut de la
S spre N. Săpătura a secţionat actualul drum, urmărind
surprinderea şi în acest perimetru a drumului roman care lega
aşezările de la Alburnus Maior.
Între C. 4 - 9, la adâncimea cuprinsă între -0,35 I -0,2 m a
fost identificat drumul roman, executat din piatră de carieră, de
natură vulcanică. De ambele părţi ale drumului au fost depistate
amenajări din piatră aparţinând unor locuinţe romane, dovedind

"Hop", de 20 x 1 m, precum şi S. III "Hop", tot de 20 x 1 m, au
fost amplasate exact pe culmile celor două coline, cunoscute
sub numele de "Hop", iar S. 11, având 15 x 1 m, a fost dispusă
de-a lungul unui con de evacuare natural situat între cele două.
La capătul acestui con de evacuare există o terasă îngustă
unde au fost amenajate, în secolul XIX, două morminte, ale
căror cruci se mai păstrează încă. Numerotarea carourilor din
aceste secţiuni s-a făcut începând cu capătul sudic al fiecăreia.
În secţiunea S. I, între C. 9 - 1O şi 17 - 18, au fost
descoperite două morminte romane de incineraţie. Primul, M. 1
I S. I, aflat la -0,5 m, avea o groapă uşor albiată, lată de 0,8 m,
ai cărei pereţi aveau o puternică urmă de arsură cărămizie de 5
cm grosime. În interiorul gropii se afla un strat compact de
arsură de lemn, de culoare neagră. Inventarul acestui mormânt
cuprindea un vas de sticlă fragmentar, unguentarium, şi un
opaiţ ştampilat din pastă de culoare ocru-gălbuie. Deşi cartuşul
ştampilei se distinge uşor, antroponimul de pe acesta nu se
poate desluşi fiind şters în întregime.
Cel de-al doilea mormânt, M. 2 I S. I, s-a descoperit la 0,4 m, având exact aceleaşi caracteristici. Ca piese de inventar,
sunt de amintit două opaiţe întregi, ambele ştampilate. În
cartuşul ştampilei primului apare numele MVRRI, iar piesa,
dintr-o pastă roşie foarte fină, este acoperită cu o angobă de
aceeaşi culoare. Celălalt opaiţ, este asemănător cu cel
semnalat anterior, în cadrul mormântului M. 1, având acelaşi tip
de pastă, de culoare ocru-gălbuie, iar pe fund, un cartuş al cărui
antroponim este ilizibil.
Din punct de vedere stratigrafic, situaţia se prezenta în
felul următor: un strat vegetal relativ îngust, de O, 1 m grosime,
arat pe alocuri, apoi stratul roman de cultură, gros de 0,35 - 0,4
cm, urmat de stratul de steril galben. Gropile de morminte erau
săpate la -0,4 m adâncime tocmai în acest strat de steril galben
şi erau clar conturate. Orientarea lor era pe direcţia E - V şi
riguros identică.
În secţiunea S. III "Hop" au fost descoperite alte două
morminte de incineraţie, după cum urmează: M. 3 / S. III, la -0,3
m, situat intre C. 4 - 5, avea o orientare uşor deviată, în raport
de cele din S. I, pe direcţia NV - SE, în vreme ce al doilea, M. 4
I S. 111, în C. 1, avea o groapă mică din care lipseau urmele de
arsură neagră de lemn, însă pereţii cărămizii se distingeau
relativ bine. Dintre piesele de inventar recuperate din cele două
morminte sunt de amintit: o fructieră cu picior cu buza puternic
profilată peste care s-au găsit două opaiţe romane ştampilate,
cu antroponim ilizibil, din pasta ocru-gălbuie, în cadrul
mormântului M. 3, şi o monedă de bronz, extrem de deteriorată
în M. 4.
Un aspect interesant a fost sesizat între C. 4 - 19, de-a
lungul întregii secţiuni. Este vorba de un şir relativ regulat de
orificii circulare de 3 - 4 cm diametru, între care existau altele
mai rare de 1Ocm diametru deasupra cărora, în C. 1O - 11, a
fost descoperită o lentilă compactă de arsură de lemn, de 0,2 m
grosime. De pe toată porţiunea amintită, cu excepţia
inventarului mormântului M. 3 I S. III, s-au recuperat puţine
materiale arheologice. Stratigrafia se prezenta asemănător cu
cea semnalată în secţiunea S. I "Hop". În cazul de faţă însă,
stratul vegetal avea o grosime de 0,2 m.
În secţiunea amplasată în conul de evacuare dintre cele
două coline, S. li "Hop", nu s-au descoperit morminte, ci doar
câteva fragmente disparate de ceramică romană, intre care
amintim pe cele de la o fructieră cu buza puternic profilată,
identică cu cea din mormântul M. 3 / S. III.
5 • 6. Zona "Hăbad" (terenuri aflate în proprietatea
fam. Oprişa şi a Bisericii Greco-Catolice). În această zonă
au fost descoperite anterior o serie de altare votive la marginea
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că

în această zonă drumul străbătea o aşezare (castellum).
Inventarul arheologic constă din ceramică uzuală.
S. III "Găuri" a traversat perpendicular peste drumul
roman a cărui lăţime este de 3,2 m (exceptând canalele pentru
drenaj). Stratigrafia drumului se prezintă astfel:
•
OI -O, 1 m, strat vegetal;
•
-0, 1 I -0,35 m, strat argilos cu mineralizaţii de culori
gri închis spre negru (glam) care se îngustează
spre partea de N a secţiunii (C. 9);
•
sub depunerea de glam a fost identificată o lentilă
(cca. 0,05 m) de nisip amestecat cu pietriş mărunt;
•
următorul nivel aparţine drumului roman executat
din piatră de carieră legată în argilă.
Pavajul are o grosime constantă de cca. -0,3 I -0,35 m, iar
profilul său este uşor bombat pentru a asigura scurgerea apei
spre canalele situate de o parte şi de alta.
Un alt aspect cercetat în zona "Hăbad" a fost legat de
punerea în evidentă a drumului roman, a cărui existentă era
oarecum intuită de 'localnici, pe traseul NV - SE, din apropierea
locului unde au fost amplasate secţiunile S. I şi S. li "Hăbad".
Terenul fiind extrem de accidentat, sub o pantă foarte abruptă,
a fost executată o secţiune de 1Ox 1 m, dispusă pe direcţia E V, paralelă deci cu secţiunile amintite. Există deja, chiar pe
porţiunea de traseu desemnată de localnici drept "drumul
roman", un drum forestier pe care, din loc în loc am putut
observa mai multe pietre de râu, de diferite dimensiuni,
dislocate sau prăbuşite, provenind de la vestigiile de epocă

inventarul cuprinzând două opaiţe fragmentare şi un vas întregibil. Groapa lui era orientată pe axul ENE - VSV.
În C. 13 - 15 a fost surprins un alt mormânt de incineratie
(M. 3), la adâncimea de -0,6 m, având drept inventar un op~iţ
întreg. Pe fundul gropii acestuia (-0,85 m) s-a observat urmele
unor pari din patul funerar.
În C. 16 un alt mormânt (M. 2) de această dată deranjat
aproape în totalitate, ceea ce nu a mai putut permite
surprinderea lui completă. Din inventarul acestuia avem un
opait fragmentar.
' În C. 21 - 22, la adâncimea -0, 18 m avem un alt mormânt
deranjat (M. 1), cu fragmentele unui vas fructieră drept inventar.
Tabloul descoperirilor este completat de două fragmente
de coronament (C. 3, adâncime -0,2 m), la care se adaugă o
piesă de vestimentaţie (din bronz ?), aflată într-o stare de
conservare precară (C. 4, adâncime -0,6 m).
9. Tăul Cornii (teren Letiţia Jurcă). În vecinătatea estică
a terenului anterior prezentat, pe proprietatea Letiţia Jurcă au
continuat cercetările arheologice de sondaj prin deschiderea
secţiunii S. li I 2000, cu dimensiunile de 1 x 30 m, orientată pe
axul N - S.
Necropola de incineraţie surprinsă pe terenul Ioan
Dumitraş, se regăseşte şi în acest perimetru, cu observatia că
la un moment oarecare parte din aria necropolei a fost afectată
de aşezare, deoarece resturile unor amenajări din piatră distrug
unele morminte de incineraţie.
Primul mormânt (M. 1) a fost descoperit în C. 1 la -0,38
m, având drept inventar o monedă din bronz, cui din fier şi un
opaiţ fragmentar. Mormântul era deranjat de lucrările agricole.
Al doilea mormânt (M. 2) nederanjat, depistat în C. 23 24, de la -0,45 la -0,74 m, groapa acestuia fiind orientată VNV ESE, iar drept inventar avea o Jacrimaria întregibil.
Al treilea mormânt (M. 3) nederanjat, a apărut în C. 14 16, la adâncimea de -0,55 m şi avea ca inventar funerar, o
monedă din bronz şi un buton (?) din fier. Groapa era orientată
E-V.
Între C. 6 - 19, la adâncimea -0,3 m au fost surprinse
substrucţii din piatră informă, care par să ne indice urmele
aşezării. Aceste amenajări cu piatră coboară până la
adâncimea de -0,8 m.
Perpendicular pe S. li, din dreptul C. 21, cu un martor de
0,5 m s-a amplasat S. III I 2000, cu orientare E - V şi
dimensiunile de 1 x 20 m.
În C. 1 - 3 la -0, 15 m a apărut un colţ de amenajare din
piatră fără mortar, acelaşi tip de amenajare reieşind şi între C. 5
- 14, la adâncimea de -0,2 m. La demontarea pietrelor din
amenajare s-a evidenţiat un opaiţ întregibil şi un fragment de
terra sigillatta, în dreptul C. 6 la -0,3 m.
Un posibil mormânt M. 4 (?), avem în C. 5 la -0,76 m,
conturat prin resturi de arsură destul de compacte şi un vas
întregibil. Groapa mormântului intră în profilul nordic, cu
orientare NNV - SSE.
În C. 14 la -0,6 ms-a descoperit un vas întreg cu tortiţă şi
tot aici la -0,8 m a apărut lângă profilul sudic un opaiţ
fragmentar. Lipsesc elementele care pot întări ipoteza unui alt
mormânt de incineraţie, respectiv urmele de arsură.
10. Ţarina - Kapolna. Perimetrul în care s-au efectuat
cercetările, se află în proprietatea bisericii romano-catolice,
parohia Roşia Montană, şi este amplasat în apropierea Tăului

fructieră

romană.

Secţiunea de aici, S. VI "Hăbad'', a intersectat două
drumuri de epocă romană, însă materialele arheologice
descoperite sunt extrem de puţine. În C. 1 - 3 se observa o
lentilă de lut bătătorit, puternic arcuită, acoperită pe mijloc cu un
strat de umplutură ce conţinea o cantitate modestă de pietriş.
De o parte şi alta, am putut observa două canale de evacuare,
puternic albiate, umplute ulterior cu un strat de pământ negru.
Alături de această lentilă de lut, configurând deci primul drum
roman, în C. 4 - 7, a fost pusă în evidenţă o altă lentilă de lut
bătătorit, având de o parte şi cealaltă, aceleaşi canale albiate.
Ulterior, chiar în aceste canale ale celui de al doilea drum, au
fost construite nişte ziduri de susţinere din piatră de râu, ce au
acoperit o bună parte din albiile acestora.
La aproximativ 60 de m, SV de S. IV "Hăbad" am mai
executat o secţiune de 10 x 1 m, numită S. VII "Hăbad", însă nu
a fost descoperită absolut nici o urmă din drumul amintit, după
cum nu exista nici stratul de cultură de epocă romană, ca în
cazul celorlalte secţiuni. Aici, sub un strat compact de pământ
negru, de aproximativ 0,8 m, a apărut direct stratul de steril
galben. Din spusele localnicilor reiese că în acest punct, fusese
amenajat, în epoca modernă, un "tău" artificial ce colecta
temporar unele cursuri de apă, pe perioada ploilor.
8. Tăul Cornii (teren Ioan Dumitraş). Perimetrul cercetat
se situează în imediata apropiere a Tăului Coma, investigaţiile
arheologice derulându-se pentru început pe terenul lui Dumitraş
Ioan, loc de unde în anii '80 au fost recuperate o serie de
monumente funerare romane.
Aici s-a efectuat o secţiune (S. I I 2000) de 1 x 27 m
orientată NV - SE. Imediat sub stratul vegetal, uniform ca
grosime (0,2 cm) au apărut morminte de incineratie, dintre care
două au fost deranjate de lucrările agricole.
'
În C. 1 - 3 a fost localizat un mormânt de incineraţie (notat
M. 4) la adâncimea cuprinsă între -0,2 I -0,3 m, nederanjat de
lucrările agricole deoarece era amplasat pe botul terasei,

Ţarina.

Prima secţiune S. I I 2000, cu dimensiunile de 1 x 30 m, a
fost orientată NV - SE. Ca punct de reper, cripta familiei se află
pe axul E - V, S. I I 2000 fiind la cca. 22 m fată de coltul estic al
fundaţiei. Ca o caracteristică a acestui p~rimetru 'se poate
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observa că nivelul vegetal este destul de subţire (cca. 0,15 m),
iar stratul de cultură de o grosime relativ constantă între 0,3 0,35 m. Sterilul arheologic începe de la -0,5 m şi are o textură

singurele pe care le avem din această secţiune. Stratigrafic, în
C. 1 - 1Ose poate observa succesiunea nivelurilor de umplere a
unui mic tău a cărui existenţă poate fi confirmată şi de vegetaţia
din apropiere.
13. Cârnic. În cadrul campaniei din luna iulie 2000 echipa
franco-română a continuat investigaţiile în galeriile sectorului
nord-estic al reţelei Cârnic I, în care se efectuaseră deja în
1999 unele recunoaşteri preliminare. S-au practicat trei sondaje
într-un sector cu exploatări romane, afta! în vecinătatea unei
galerii moderne de la nivelul +958 m (zona "Glam").
Exploatările romane constau dintr-o galerie de cercetare cu
secţiune trapezoidală, un şantier vertical, deschis pe o verticală
de aproape 5 m (în realitate două galerii suprapuse şi unite) şi o
sală destul de spaţioasă. Întreg ansamblul acestei reţele antice
a fost lucrat cu ajutorul uneltelor din fier. Au fost identificate cel
puţin şase scobituri pentru amplasarea de lămpi care să
lumineze zona.
În cadrul celor trei sondaje efectuate, a fost descoperită
un opaiţ întreg şi fragmentele altor cinci, dintre care unele
purtau urme de graffiti, mărci sau nume de proprietari care
utilizau alfabetul grec.
Partea studiată din reţeaua Cârnic I pare să fi fost
exploatată cu precădere în sec. li p. Chr„ fapt confirmat de
rezultatul unei analize 14 C efectuate asupra unei bucăţi de
cărbune, care a oferit o dată plasată intre începutul sec. li p.
Chr. şi mijlocul sec. III p. Chr.
Reţeaua investigată parţial a fost deschisă într-o zonă cu
mineralizare extrem de bogată în aur şi argint iar arhitectura
exploatării este deosebită, fapt ce impune continuarea
cercetărilor aici în anul 2001, pentru o înţelegere cât mai
completă a exploatărilor antice din masivul Cârnic.
Planşa 55

lutoasă.

În C. 3 - 4, imediat sub stratul vegetal la -0,2 m a apărut o
amenajare de pietre, fără urme de mortar, cu câteva fragmente
ceramice la acel nivel (probabil romane).
Imediat sub stratul vegetal a apărut o piesă de vestimentaţie
(din bronz), în dreptul metrului 2, la -0, 15 m.
Tabloul descoperirilor a fost completat şi de un idol
zoomorf (C. 28, la -0, 15 m). Materialul arheologic din stratul de
cultură este destul de amestecat, având ceramică romană la
acelaşi nivel cu fragmente ceramice glazurate, probabil
moderne.
A doua secţiune - S. li / 2000 de 30 x 1 m, orientată SE NV, a fost amplasată perpendicular pe S. I / 2000, aproximativ
din dreptul C. 5, cu un martor de 1 m. După decopertare, am
surprins la -0,3 m aceeaşi substrucţie din piatră în C. 1 - 4 şi 6 9. Stratul vegetal a pus în evidenţă un bogat material
arheologic, destul de divers şi din epoci diferite: ceramică
romană, porţelan, lulele şi obiecte din metal (cuie, monedă).
Ultima secţiune din "Kapolna", numerotată convenţional
S. III / 2000 (1 Ox 1m), a fost amplasată din dreptul C. 27 la o
distanţă de cca. 41,3 m faţă de S. li I 2000. Amenajarea din
piatră, cu a cărei prezenţă ne-am obişnuit deja, s-a conturat în
C. 6 - 8 la adâncimea de -0,3 m. Sub amenajare apare un
posibil şanţ (începe la m. 5,75 şi se termină la m. 6,7 în rampă),
în materialul de umplutură din şanţ este un strat de piatră de
carieră măruntă, pământ, resturi de cărămidă, pigment de
cărbune, fragment ceramic modern (smălţuit). În partea
inferioară a stratului de cultură în ultimele trei carouri este un
nivel compact de resturi de cărămidă, ţiglă, cu un rând subţire
de arsură dedesubt.
11. Ţarina (teren Ioan David). Pe acelaşi ax cu S. I I
2000 din "Kapolna ", s-a trasat S. IV I 2000, de 15 x 1 m. La 0,3 m, excepţie făcând C. 4 - 5, s-a evidenţiat aceleaşi urme de
substrucţii din piatră de carieră şi de râu. La demontarea
amenajărilor au rezultat şi materiale arheologice (ceramică
romană, amnar din fier, sticlă), în stare fragmentară. În C. 14 a
apărut şi o piesă de piatră, ce ar putea fi caracterizată drept
râşniţă şi care este poziţionată oarecum central, după cum o
arată şi dezvelirea secţiunii S. IV a, cu dimensiunile 1 x 15 m,
dispusă în cruce pe S. IV, între m. 13 - 14. Şi în această
secţiune situaţia este identică cu aceea din S. IV, stratul de
cultură fiind constituit din aceeaşi structură continuă de
amenajare din piatră căreia îi corespunde nivelul de amenajare
din S. IV.
Secţiunea S. V I 2000 cu dimensiunile 1 x 20 m, a fost
trasată pe acelaşi ax cu S. IV, la cca. 30 m, iar la dezvelire a
reieşit la adâncimea de -0, 1 m acelaşi tip de amenajare în C. 17
- 20, cu deosebirea că aici apar fragmente mari de cărămizi
romane uniform repartizate, iar lângă amenajare trei fragmente
dintr-un mojar (roman ?) de piatră. În C. 19 - 20, la aceeaşi
adâncime au apărut fragmente de cărămidă romană, ceramică
romană amestecată cu medievală glazurată, sticlă.
12. Ţarina (teren Roxana Manta). Pe terenul amplasat în
vecinătatea nord-estică a Kapolnei, a fost efectuată o secţiune
S. VI I 2000 cu dimensiunile de 1 x 20 m, orientată NV - SE.
Decopertarea acesteia a pus în evidenţă în C. 2 - 3, la
adâncimea -0,25 m numeroase piese din metal (cuie de fier) la
care se adaugă fragmente ceramice, unele glazurate. Mai avem
câteva fragmente ceramice de factură romană în C. 6, la
adâncimea de -0,4 I -0,6 m. Aceste materiale arheologice
descoperite încă din nivelul vegetal (0,25 m), sunt de altfel

174. Roşia Montană, corn.
[Alburnus Maior]

Roşia Montană,

jud. Alba

Punct: Zona Orlea ·Tăul Secuilor
Cod sit: 6770.02
Colectiv: Cristina Crăciun (CPPCN)

Situl arheologic este situat pe o terasa naturală de la N de
apa Roşiei şi la mică distantă de lacul artificial - Tăul Secuilor.
În această zonă a fost descoperit în anul 1976, pe terenul lui I.
Tomuş, unul dintre cele mai mari monumente funerare din
Roşia Montană (IDR 111/3, 412) ..
Săpătura de salvare din campania 2000 a evidenţiat
existenţa în această zonă a unei necropole tumulare de
incineraţie din epoca romană, suprapusă de un habitat
medieval timpuriu (sec. XI - XIII).
Profilele celor patru secţiuni, orientate N - S şi E - V (S. I 20 x 2 m; S. li - 20x1m;S.111-10x1 m; S. IV-10 x 1m) arată
că dispunerea tumulilor a urmărit panta naturală a terenului.
Au fost cercetate integral trei morminte şi au fost sesizate
în profil urmele altor patru morminte. Cele trei morminte săpate
integral indică o orientare E - V (M. 1 şi M. 2) sau NV - SE (M.
3). Au fost sesizate mantalele de piatră ale tumulilor.
Incinerarea s-a făcut direct în groapă simplă, de formă
rectangulară. Lăţimea gropii de incineraţie este de -0,6 m, iar
adâncimea este de -0,32 I -0,35 m. S-a putut sesiza existenţa
mormintelor suprapuse.
Ritul funerar indică puternice analogii cu necropola de la
Boteş - Corabia .
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Inventarul mobil este bogat, mai ales în ceea ce priveşte
categoria ceramică (opaiţe de tip mono/ychnis, urcioare, căniţe,
castroane, oale-borcan, vase de ofrandă). Din categoria
inventarului mobil din fier menţionăm un fragment de cheie. în
M. 1 au fost descoperite conglomerate rezultate din arderea
unor produşi metalici (depunere rituală). Analogiile cu
inventarele necropolelor de la Vulcoi - Corabia şi Ruda - Brad,
dar şi cu cele cercetate în anul 2000 la Tăul Cernii şi punctul
Hop (Roşia Montană) sunt categorice.
Fragmentelor ceramice de epocă romană li se adaugă
cele din secolele XI - XIII (mai ales fragmente de oale-borcan şi
urcioare).
Situl a fost parţial afectat de lucrările de amenajare ale
Tăului Secuilor (sec.XVIII - XIX).

e_xc:pţia baze! limbii de pământ, de un şanţ, amenajarea lui
facandu-se prin săparea marginii limbii de pământ, la o cotă
sub platforma aşezării, rezultând astfel şi un val la exteriorul

175. Roşia Montană, corn.
[Alburnus Maior]

semnificativă

Roşia Montană,

şanţului.

177. Sarrnizegetusa, corn. Sarrnizegetusa, jud.
Hunedoara [Colonia Ulpia Traiana Sarrnizegetusa]
Cod sit: 91063.01
Colectiv: Ioan Pisa - responsabil, Gică Băeştean, Virginia Rădean
(MCDR Deva), Cristian Roman (MCCC Hunedoara), Ovidiu Tentea
~~a~
.

Campania 2000 a însemnat o dezvoltare
a cercetărilor făcute în anii 1995-1999 în forul nou
(forum novum), iar acestea au continuat cercetările din anii
1989-1991 în forul vechi (forum vetus).
ln anii 1989-1994 un colectiv alcătuit din Robert
Etienne, Ioan Pisa şi Alexandru Diaconescu a dezvelit în
îi-.tregime marele edificiu din centrul coloniei, cunoscut în
vechea literatură sub numele de Aedes Augustalium, dar care
s-a dovedit a fi fost primul for al oraşului, ceea ce i-a şi atras
denumirea de forum vetus sau de forum Traiani Materialul
descoperit a fost prelucrat până la mijlocul anului 1996 şi numai
întârzierii, prelungite până în prezent, a lui Alexandru
Diaconescu, care se angajase să prelucreze piesele
arhitectonice şi sculpturile, i se datorează faptul că monografia
primului for al Sarmizegetusei nu a fost încă publicată. Mai
menţionăm că o parte a săpăturilor din forum vetus a fost
finanţată de Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj, iar o alta de
către Ministerul de Externe al Franţei prin prof. Robert Etienne.
Monografia urma a fi publicată pe baza aceleiaşi finantări
franceze.
'
Zona inter fora (între forul vechi şi forul nou) şi partea
din forul nou cuprinzând basilica de nord şi partea nordică a
curţii, până la gardul care delimitează proprietatea statului de
proprietatea particulară, a fost parţial săpată de C. Daicoviciu,
care pe bună dreptate a identificat aici un for. Din păcate a
intrat prin ultimul nivel de călcare, astfel încât materiale
contemporane acestuia nu mai pot fi găsite decât în gropi
moderne. Se adaugă marile distrugeri pricinuite de căutătorii de
comori şi de marmură. Zona a fost cercetată între anii 19951999 de I. Pisa, Al. Diaconescu şi Cr. Roman, iar în anul 2000
de I. Piso şi C. Roman. Tot în anul 2000 au participat în câte o
perioadă a săpăturilor Gică Băeştean, Virginia Rădean şi Ovidiu
Tentea, care vor prelucra o parte a materialului rezultat.
Finanţarea românească a lucrărilor a fost asigurată de
Universitatea "Babeş-Bolyai'', de Muzeul National de Istorie a
Transilvaniei şi de Muzeu) Civilizaţiei Dacice şi Romane, iar
finanţa~ea germană de Fundaţia Thyssen prin Universitatea din
Koln. lntregul material descoperit îi apartine Muzeului din
Sarmizegetusa, care este o sectie a Muzeului Civilizatiei Dacice
şi Romane.
·
·
Principalele obiective ale anului 2000. în inter fora est
(camera 51 al planului forului lui Traian) au fost deschise două
suprafeţe, A/2000 la vest (3 m est-vest x 3, 70 m nord-sud şi
B/2000 la est (3,80 est-vest x 3,70 m nord-sud), care ulterior au
fost unite. Obiectivul principal al campaniei a fost camera T, la
sud de zidul Z1 şi la est de basi/ica forensis, făcând parte dintre mar~ clădire care mărginea spre est forum novum.
ln basi/ica forensis continuă lucrările în caroul U199

jud. Alba

Punct: Zona Orlea - terenul lui Aurel Marc
Cod sit: 6770.03
Colectiv: Cristina Crăciun (CPPCN)

Perimetrul, desemnat sub sigla A 16 (Proiect Roşia
2000) se află pe proprietatea lui Marc Aurel, situată la
SV de Tăul Secuilor şi la N de apa Roşiei, într-o zonă de pantă

Montană

Alegerea locului săpăturii de salvare se datorează
descoperirii fortuite, în deceniul precedent a unui capac de
sarcofag de copil.
Cele două secţiuni în cruce S. I (20 x 2 m) şi S. li (12 x 1
m) orientate în direcţia punctelor cardinale principale, au
surprins două nivele arheologice: primul nivel, corespunzător
nivelului locuirii de epocă medievală târzie (sec. XVIII) şi nivelul
N 2, anterior construcţiei amintite.
Locuinţa de sec. XVIII, datată prin materialul ceramic
descoperit, cu dimensiunile interioare de 7,8 x 5,2 m, are zid de
fundaţie lat de -0,6 m, din piatră legată cu pământ, aşezat direct
pe lutul galben. Nu s-au descoperit urme ale elevatiei clădirii
Deşi prezenţa fragmentelor ceramice r~mane ~sie
indubitabilă, prezenţa acestora în ambele nivele de locuire
surpri~se pare a aparţine unei zone periferice de habitat .
ln exteriorul clădirii, a fost descoperit aşezat direct pe lutul
galben, în poziţie secundară, un alt capac de sarcofag de copil,
cu dimensiunile 0,91 x 0,6 x O, 1 m, conservat integral.
Prezenţa a două spolia de epocă romană pe o arie
restrânsă lasă deschisă ipoteza existentei în vecinătate a unei
necropole de inhumaţie de epocă rorn'ană, distrusă încă din
perioada medievală şi epoca modernă.

176. Roşia Montană, corn.
[Alburnus Maior]

Roşia Montană,

jud. Alba

Punct: Dealul Islazului
Cod sit: 6770.04
Colectiv: Sergiu losipescu (MMN), Raluca losipescu (CPPCN)

S-a putut constata că pe limba de pământ de la SV de
Zănoaga s-au descoperit urme de locuire antică şi
medievală. Aşezarea era întărită pe întreg perimetrul, cu

dealul
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Cuprinde partea vestică şi nordică a tabernei 1, între zidurile
Z1, Y1 şi Y2. Tot în basilica forensis a fost redezvelit caroul
G/1999 pentru observaţii suplimentare asupra zidului W1 şi a
canalului CO. în colţul dintre Z1 şi W1 s-a făcut un sondaj
pentru verificări privind fundaţiile acestor ziduri şi traseul
aceluiaşi canal CO.
Două suprafeţe au fost deschise şi în camera 41
(tabularium), ambele în jumătatea de est: C/41 /2000, de 4,50
m nord-sud x 3,20 m est-vest, la sud de zidul de hypocaust, şi
D/41 /2000, de 3,5 m nord-sud x 2 m est-vest, în interiorul
zidurilor de hypocaust.
în sfârşit, a fost transportată o mare parte din vechiul
pământ de aruncătură din curtea forului nou şi din partea de
vest a basilicii forensis în vederea săpăturilor din campania
viitoare.
Fazele de lemn. Sub aripa sudică a forului vechi, sub
basilica nordică a forului nou şi sub porţiunea de nord a curţii
acestuia au fost identificate întinse structuri de lemn. Pe direcţia
est-vest ele se întind pe o lungime de 42,5 m, între doi
cardines, de vest şi de est, ai fazei de lemn. Pe direcţia nordsud aceste structuri au fost descoperite până acum pe o
lungime de 37,5 m. Limita lor nordică este aproape lipită, în
interior, de viitorul zid perimetral nordic al aripii de sud al forului
vechi, pe când limita lor sudică încă nu a fost atinsă.
Structurile de lemn au două faze. Prima, indicată în
plan cu pereţi negri, a fost incendiată, se pare în mod planificat,
după ce au fost scoase toate obiectele. A doua fază, indicată în
plan cu pereţi gri, are un plan foarte asemănător primei faze şi
trebuie să fi servit aceluiaşi scop. Tocmai această funcţie nu a
putut încă fi clarificată. Putem avea de-a face fie cu un
praetorium al unui castru, fie, mai degrabă, cu o insula de
colonişti, alcătuită din mai multe locuinţe. Clădirea a fost
acoperită cu ţigle purtând ştampila legiunii IV Flavia Felix, ceea
ce nu pledează neapărat pentru prima ipoteză, căci se
cunoaşte contribuţia acestei legiuni la ridicarea oraşului. Ne
limităm deocamdată, din lipsă de spaţiu, la aceste informaţii.
Succesiunea fazelor de piatră. În timpul construcţiei
forului vechi de către militari ai legiunii IV Flavia Felix, zona de
la sud de acesta servea pregătirii materialului. Dovada o
constituie numeroasele urme de lăzi de mortar şi canalele de
drenaj refăcute de mai multe ori şi care ocoleau zidul sudic
perimetral al forului vechi. De-abia pe la începutul domniei lui
Hadrian a luat naştere aici un macellum, din care am reuşit să
investigăm aproape în întregime şirul de taberne de pe latura
nordică. Ele erau în număr de 11 şi se întindeau pe o lungime
(est-vest) de 69,5 m. Erau mărginite înspre nord de zidul Z1, cu
excepţia tabernelor nr. 4 şi 7, care aveau câte un spaţiu şi în
spate (47 şi 49), lipit de zidul forului vechi. Limita vestică îl
constituie zidul Y1, iar cea estică zidul Y12. Lungimea (nordsud) a tabernelor este de 5,50 m, lăţimea tabernelor 1-3, 5-6, 811 este de 6 m, iar a tabernelor 4 şi 7 de 4 m. Ele sunt separate
prin ziduri nord-sud (Y2-Y11) având o fundaţie de piatră de râu
(partea inferioară fără mortar, cea superioară cu mortar) ţesută
cu cea a zidului Z1, iar elevaţia din blocuri de gresie. Intrările
erau de 3 sau 4 m şi erau constituie din arce. Tabernele se
deschideau într-un portic lat de 4 m. Acesta se deschidea spre
curtea mace//um-ului prin arce sprijinite de stâlpi, ale căror
fundaţii au fost găsite în majoritatea cazurilor. Fiecăruia dintre
zidurile Y2-Y11 îi corespundea un asemenea stâlp. Arce trebuie
să presupunem şi între şirul de stâlpi şi intrările tabernelor.
În anul 2000 a fost dezvelit în caroul L zidul Zy, a cărui
fundaţie este ţesută cu cea a zidului Z1. Zidul Zy are o direcţie
curioasă, NV - SE. Fundaţia lui este alcătuită din una sau două
rânduri de pietre de râu, fără mortar, peste care se aftă unul

sau două rânduri de pietre de râu legate cu mortar. Construcţia
lui Zy pare să se fi oprit la nivelul superior al fundaţiei lui Z1,
fără i se fi înălţat vreo elevaţie, căci pe profilul sudic al caroului
nu constatăm nici o groapă de scoatere a acestei elevaţii.
Putea folosi, de pildă, ca suport pentru o conductă.
Nu exista o legătură directă între forul vechi şi mace//um.
Comunicarea se făcea pe cei doi cardines, care mărgineau
forul vechi şi tabernele. De pe cardines se intra în porticul
tabernelor. Intrarea de est a fost găsită în zidul Y12, lată de 2 m
şi ulterior blocată. Tabernele şi porticul din faţa lor au suferit o
refacere a nivelului de călcare, fără a fi afectată structura. Ele
prezintă, prin urmare, două subfaze.
Cândva tabernele au fost desfiinţate. Zidurile Y2-Y11 şi
stâlpii porticului au fost demolaţi. Au fost menţinute zidurile Z1,
Y1 şi Y12, dar intrările prin ultimele două au fost blocate. În
locul stâlpilor porticului şi aproape peste ei a fost construit zidul
Z5 cu două deschideri de circa 4 m către curte. Se constituie o
basilică mărginită la nord de Z1, la est de W1 (lipit de fostul
Y10), iar la sud de Z5. Nu cunoaştem încă limita vestică a
basilicii, dar este clar că aceasta depăşeşte spre vest lăţimea
forului vechi. De data aceasta se stabileşte o comunicaţie
directă cu forul vechi prin deschiderea a două coridoare: cel de
vest constând din spaţiul 47 (care aparţinuse tabernei 4) şi din
încăperea 36, iar cel de est constând din spaţiul 49 (care
aparţinuse fostei taberne 7) şi din încăperea 40.8asilica ia
naştere odată cu forul nou, din care cauză am numit-o basi/ica
forensis, iar forul odată cu Capitoliul (sau templul cultului
imperial), care se distinge foarte bine pe teren în partea de vest
a curţii. Noul for (forum novum) este orientat, spre deosebire de
cel vechi, în direcţia est-vest. Axul său constă din Capitoliu,
dintr-o mare bază de monument, pe care am identificat-o în linii
generale şi din amintitul hemiciclu. Forul are pe laturile de nord
şi de sud câte o basilică, latura de vest este închisă de
Capitoliu, iar cea de est de o clădire, căreia îi aparţine nu numai
camera T, a cărei cercetare sistematică a început în anul 2000,
ci şi hemiciclul dezvelit de C. Daicoviciu. Colţul de sud-est al
curţii a fost dezvelit de asemenea de către C. Daicoviciu, care a
găsit bazele de statui ecvestre ale lui C. Arrius Antoninus şi ale
fiilor săi. Pe toată latura nordică a curţii, de-a lungul întregului
zid Z5, erau înşiruite statui ecvestre, din care s-au păstrat doar
substrucţiile şi câteva blocuri de marmură. Probabil că aparţin
de asemenea guvernatorilor.
O comunicare între camera T şi basilică a apărut de la
început printr-o intrare de 1,30 m, cu trepte, situată pe axul
basilicii. De-o parte şi de alta a treptelor se aftau două baze de
statui: una pătrată, mişcată puţin de C. Daicoviciu (81 ), şi alta
din care nu s-a păstrat decât baza (82). 81 este celebra statuie
a lui M. Sedatius Severianus, ridicată în anul 153. Acesta este
şi terminus ante quem pentru construirea Capitoliului şi a forului
nou. Evenimentul va fi avut loc în jurul anului 150, ceea ce
înseamnă că tabernele au funcţionat timp de circa 30 de ani.
A doua fază a basilicii coincide cu faza a doua a camerei
T. Modificarea majoră constă în închiderea pasajului estic
(49+40), probabil în legătură cu amenajarea în acelaşi spatiu a
localului de cult al Augustalilor (aedes Augustalium). În urma
descoperirilor epigrafice din forul vechi ştim acum că acest local
a fost terminat de M. Procilius Niceta sub Commodus, odată cu
scho/a de nord-vest şi cu aedes co/legii fabrum. Prin urmare,
necesitatea unor modificări a apărut după alţi 30 de ani.
Podeaua celei de-a doua faze a basilicii nu a mai putut fi
surprinsă, căci C. Daicoviciu a trecut prin ea în cursul
săpăturilor antebelice. În continuare vor fi consemnate cele mai
importante rezultate ale săpăturilor campaniei 2000.
Zona inter fora de est. Zidul Z1 a fost cercetat aici până
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la capătul său estic. Are o lăţime de 80 cm. Fundaţia fără
mortar, din piatră de râu şi de carieră, este adâncă de 80 cm. O
a doua fundaţie, cu mortar alb, este adâncă de 60 cm. Elevaţia
lui Z1 a fost construită din piatră de carieră şi din bolovani de
râu. Zidul Z1 este lipsit de fundaţia fără mortar în zona
deschiderii canalului CO. Acesta fusese urmărit în anii 1998 şi
1999 la sud de Z1, de-a lungul zidului W1 şi al lui Y1 O. În 1999
a fost găsită ieşirea lui CO în spaţiul inter fora. În ultima
campanie el a putut fi urmărit până la vărsarea în C3. CO se
prezintă la ieşirea din Z1 în felul următor: Pe fund sunt puse,
direct pe lutul virgin, cărămizi bipedale marcate cu diagonale,
iar marginile, puse pe humus, constau din până la şase rânduri
de cărămizi de acelaşi tip. Canalul CO s-a păstrat, şi aici
incomplet, doar pe o porţiune de 1,50 m de la ieşirea din Z1 şi
pe încă 2, 1O m în dreptul lui X2. În rest, el a fost distrus de
intervenţii ulterioare, păstrându-se doar urma cărămizilor de pe
fund. Canalul CO a fost făcut odată cu fundatiile lui Z1, fiind
totodată lipit de Y1 O. În inter fora CO este lipii de fundaţia cu
mortar a lui Z1. Odată cu demolarea canalului a fost atinsă şi
fundaţia cu mortar a lui Z1, iar porţiunea distrusă a fost umplută
cu pământ, cărămizi şi ţigle. Nu este exclus ca partea dreaptă a
canalului să se fi afiat parţial sub elevaţia lui Z1. Cu siguranţă
se afia sub penultimul contrafort al lui Z1, care nici măcar nu
are fundaţie. O observaţie făcută în colţul dintre Z1 şi Y10 este
că în urma demolării lui CO partea de zid afiată deasupra gurii
canalului a fost refăcută pe o lăţime de 70 cm şi pe o înălţime
de 140 cm, fiind folosite pietre de râu, de carieră, cărămizi, ţigle
şi chiar un bloc de calcar. CO nu a funcţionat decât în faza
tabernae-lor, dar distrugerea sa s-a produs în vremurile
moderne, probabil în scopul culegerii cărămizilor romane, foarte
potrivite pentru cuptoarele de pâine. Tot atunci a fost
deteriorată şi fundaţia cu mortar a lui Z1.
Canalul CO se vărsa în canalul C3, construit şi el odată
cu Z1. Deschiderea lui C3 în Z1 este înaltă de 32 cm şi lată de
34 cm. Canalul C3 este mărginit spre vest de zidul X5. Este
adosat lui Z1, mai precis gurii de canal, are o lăţime maximă de
64 cm, iar fundaţia este puţin adâncă, pătrunzând doar în
humus. S-a păstrat pe o înălţime maximă de 70 cm şi a putut fi
urmărit pe o lungime de 270 cm. Zidul X6 constituie limita estică
a canalului C3, este lat de 44 cm şi are înălţimea maximă de 60
cm, ceea ce reprezintă nivelul crepidei lui Z1. Canalul C3 este
lat de 42 cm şi este podit cu cărămizi bipedale de 40 x 28 cm,
marcate cu două diagonale făcute cu câte trei degete, ca şi
cărămizile lui CO. Au fost găsite cinci asemenea cărămizi
consecutive. Prima dintre ele, înspre Z1, este înclinată în unghi
de cca. 30°.
La mijlocul distanţei intre ultimii doi contraforţi ai zidului
Z1 şi la vest de deschiderea canalului C3 a fost practicată,
deasupra crepidei, o deschidere cu lăţimea de 145 cm în
vederea unui pasaj boltit de hypocaust A fost construit din
cărămizi bipedale legate cu opus signinum, aşezate în partea
dreaptă (vest) în lung, iar în stânga (est) pe lat şi în lung (62).
Deschiderea pasajului este lată de 55 cm şi înaltă de 11 Ocm.
Zidul X1 este paralel cu zidul sudic al forului traianic şi cu
Z1, de care se afiă la o distanţă de 1,95 m. A putut fi urmărit pe
8,80 m. Este lat de 55 cm, iar adâncimea fundaţiei depinde de
soliditatea terenului. Este foarte puţin adâncă în zona cardo-ul
ui din faza de lemn. X1 a fost construit în exclusivitate din
bolovani de râu. La extremitatea vestică se observă o mică
adâncitură în contextele mai vechi, reprezentând urma
închiderii lui X1 înspre sud până la Z1. Această închidere o mai
găsim pe planul lui C. Daicoviciu.
X2 reprezintă în partea de est a lui X1 o fundaţie mai
largă a acestuia, de formă aproximativ triunghiulară, având

rostul de a mărgini canalul CO. X2 iese în afara lui X1 cu 65 cm
în partea de vest şi cu 5 cm în partea de est. Nu s-a păstrat
nimic din zidul care mărginea spre est spaţiul creat de X1.
Zidul X3 fost surprins pe o lungime de 120 cm est-vest şi
pe o adâncime de cca. 60 cm. Este construit din bolovani de
râu, cărămizi, ţigle şi mortar. Se lipeşte de elevaţia lui X1 şi este
construit peste X2 şi peste marginea de nord a ultimei faze a lui
CO. Partea păstrată a lui X3 are rostul de a închide o
construcţie absidală, la care participă şi extremitatea estică a lui
X1.
Zidul Z1 a fost fără îndoială construit în vederea tabernaelor din macellum. Zidurile X1-X2 au fost construite fie în acelaşi
timp cu Z1, fie ulterior, dar destul de timpuriu. Dovada o
constituie unitatea dintre zidurile X1-X2 şi canalul CO.
Împreună cu închiderile de vest şi de est spaţiul putea servi ca·
anexă a tabernae-lor 1Oşi 11. Mărturisim însă că nu vedem nici
o urmă de deschizătură în Z1, dar tot atât de adevărat este că
acest zid a fost reparat de C. Daicoviciu.
Odată cu construirea forului nou, spaţiul dintre X1 şi Z1
intră în componenţa clădirii de la est de basilica forensis, fiind
direct legat de camera T. Zidul X3 pare a delimita dinspre vest
o absidă, care putea juca rolul unui bazin afiat la sud de camera
T1. Din analiza camerei T1 (vezi mai jos) reiese însă că avem
de-a face cu un praefurnium, deservit dinspre vest de un spaţiu
de serviciu, limitat de Z1, X1, X3 şi închiderea dinspre vest. Din
cauza distrugerilor moderne nu ne putem da seama cum
funcţiona spaţiul dintre Z1 şi X1 în următoarea fază, a camerei
T2.
.
Clădirea de la est de basilica forensis (T). A început
cercetarea clădirii care mărgineşte forum novum spre est Şi
care cuprinde şi hemiciclul săpat de C. Daicoviciu. Datorită
acestui hemiciclu şi a pilelor de hypocaust consemnate de C.
Daicoviciu, s-a considerat că am avea de-a face cu termele
forului. Scopul cercetării în acest an a acestei clădiri este
dezvelirea ultimelor două tabernae (1Oşi 11) afiate în partea de
est a mace//um-ului. Zona cercetată se afiă intre zidul Y10
dublat de W1 (zidul estic al basilicii), Z1 până la capătul său
dinspre cardo, Y12 (limita estică a tabernelor) şi W3, care
constituie limita sudică a încăperii din ultima fază. Întreaga
încăpere a fost denumită T. În faza I distingem două elemente:
încăperea T1 între Z1 şi Z5 (de fapt prelungirea lui Z5 la est de
W1 ) şi T', coridorul dintre Z5 şi W3. În faza li distingem
încăperea T2 intre Z1 şi W3.
Cum terenul afiat la est de Y12 se afiă încă în proprietate
privată, acest zid a fost degajat numai pe o lăţime de 50 cm,
acolo unde începe un cardo. Nu a fost atinsă stratigrafia
romană, căci peste cardo se afiă o imensă groapă modernă,
conţinând însă multe fragmente ceramice. După desfiinţarea
tabernelor intrarea dinspre cardo a fost blocată cu piatră de râu
şi cu blocuri de gresie.
Până la curăţarea temeinică a zidurilor exista impresia că
Y10 a fost măcar parţial suprapus de W1. Acum este clar că
W1 a fost lipit de Y10. Acesta din urmă a fost demolat până la o
anumită înălţime, servindu-i până sub trepte drept crepidă lui
W1. W1 are crepidă proprie de-abia de sub trepte spre sud. O
descriere completă a lui W1 va putea fi făcută de-abia anul
viitor, când el va fi cunoscut până jos şi dinspre camera T. În
partea sa de sud W1 are o fundaţie de pietre de râu şi mortar
alb de 70 cm şi o crepidă de 20-25 cm. Elevaţia de piatră este
înaltă de 70 cm şi lată de cca. 95 cm. Ea este alcătuită din doi
paramenţi de piatră de râu, de dimensiuni mici şi mijlocii, şi
dintr-un emplecton din piatră mică de râu, multe bucăţi de
cărămidă şi mult mortar alb (opus caementicium). Restul
elevaţiei era construit din cărămizi bipedale cu câte două
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sudică a acestora. În rest, ea a fost distrusă de intervenţii

diagonale. W4 reprezintă prelungirea spre sud, dincolo de Z5, a
lui W1. Fundaţia lui Z5 este ţesută cu fundaţiile lui W1 şi W4.
Elevaţia lui Z5 este lipită de elevaţia lui W 1 şi este ţesută cu
elevaţia lui W4. Elevaţia de cărămidă este comună pentru cele
trei ziduri.
Zidul W3, lat de 60 cm, închide spre sud faza li a camerei
T (T2). Este construit pe o amenajare sau un Bauschutt ulterior
demolării tabernelor, din piatră de râu şi pe alocuri din plăci de
gresie, cărămizi şi mortar alb. Fundaţia adâncă numai de 20-25
cm, fără crepidă, este indicată de limita inferioară a tencuielii.
Aceeaşi tencuială ne arată (vezi mai jos) că zidul W3 aparţine
primei faze a clădirii, când mărgineşte împreună cu Z5 coridorul
T'. Este însă clar că, având o fundaţie atât de slabă, nu putea
avea un rol portant. În a doua fază zidul W3 limitează spre sud
camera T2.
Întreaga stratigrafie din T a fost distrusă în centrul şi în
întreaga parte de sud până la prima podea de hypocaust. Nu
toate intervenţiile ulterioare au fost făcute concomitent. Întreaga
parte de nord a fost distrusă de săpături moderne. În centru şi
înspre zidul Y12 intervenţiile sunt mai vechi. În partea de sudvest C. Daicoviciu a ajuns până la baza celei de-a doua
instalaţii de hypocaust.
Camera T1 aparţinând primei faze a edificiului este
cuprinsă între Z1 la nord, Z5 la sud, W1 la vest şi Y12 la est.
Coridorul T', aparţinând aceleiaşi faze, este cuprins între Z5 la
nord şi W3 la sud.
În actuala campanie s-a ajuns pe cea mai mare parte a
suprafeţei până la baza primei instalaţii de hypocaust, golinduse gropile post-romane şi moderne. S-a păstrat stratigrafia
romană într-o bună parte a părţii de sud a camerei T, până la
baza celei dea doua instalaţii de hypocaust. Prin urmare,
singurele date despre faza tabernelor ne sunt oferite
deocamdată de zidul Y1 O, urma zidului Y11 şi zidul Y12.
Urmează ca în campania viitoare să străpungem pretutindeni
baza primei instalaţii de hypocaust, pentru a cerceta fazele de
lemn şi faza tabernelor.
Baza primei instalaţii de hypocaust s-a păstrat pe aproape
întreaga suprafaţă. fiind pe alocuri prăbuşită ~in cauza
umpluturilor slabe sau atinsă de intervenţiile mai noi. ln cea mai
mare parte pilele de hypocaust au fost scoase pentru a fi
folosite pentru următoarea instalaţie. Prima cărămidă a pilei
este pătrată cu latura de 27 cm, celelalte sunt de asemenea
pătrate cu latura de 20 cm. Grosimea lor este de 5 cm.
Camera T1 era încălzită de un fornax aflat în inter fora de
est (vezi mai sus). În interiorul instalaţiei, între baza instalaţiei şi
podeaua încăperii, pereţii au fost tencuiţi cu două straturi de
tencuială albă. Podeaua încăperii T1 a mai fost identificată în
două locuri. Ea constă dintr-un strat de opus signinum de circa
5 cm. În rest, şi anume toată partea sustinută de pile, ea a fost
demolată. În camera T1 exista o in'trare dinspre basilica
forensis la nivelul unui prim prag. Este nesigură şi chiar
improbabilă intrarea dinspre cardo-ul de est.
Din coridorul T' a fost dezvelită doar partea de est. Acest
coridor este cuprins între Z5 la nord şi W3 la sud. Marginea de
jos a tencuielii de pe W3 se află la nivelul podelei din T1, ceea
ce înseamnă că în coridorul T' podeaua între timp dispărută se
afla la acelaşi nivel cu podeaua din T1. Coridorul T' nu era

postromane şi moderne. Chiar în zona păstrată ea a fost
de C. Daicoviciu (vezi la acesta planul forului nou).
Între timp o parte dintre pile a dispărut împreună cu stratul
superior de opus signinum. Numărul maxim de cărămizi păstrat
la o pilă încă în picioare este de 7, iar al unei pile căzute de 9.
Având în vedere că de la nivelul de călcare din basilica
forensis până la pragul lui T2 este de cca. 160 cm (vezi mai
sus), podeaua camerei T2 s-ar fi aflat la cca. 70 cm de baza
instalaţiei de hypocaust ( 1 ).
Nu ştim unde se afla praefurnium-ul fazei li. Nu este
exclus ca el să se fi aflat tot în inter fora, iar pasajul să se fi aflat
deasupra celui anterior, ce fusese blocat. Ne-au rămas puţine
elemente despre organizarea camerelor T1 şi T2. În gropi
moderne s-au găsit două fragmente de plăci de marmură, dintre
care una cu frunze de acant, alta cu o împărţire în registre.
Ambele puteau folosi placării pereţilor. A mai fost găsită o
bucăţică de tencuială vopsită cu roşu pompeian. Elementele
cele mai importante sunt două fragmente ale unor statui de
bronz, dintre care una este mai probabil o bucată din coama
unui cal decât din părul unui personaj. Chiar dacă cercetarea
acestui edificiu se află de-abia la început, câteva concluzii
preliminare sau ipoteze pot fi formulate. Nu putem avea de-a
face cu termele forului din simplul motiv că nu există bazine.
Întregul edificiu se afla între forum novum şi cardo-ul de est. La
mijloc, în dreptul axului est-vest al forului, se află hemiciclul
săpat de C. Daicoviciu. Camera T se deschidea spre basilica
forensis, în care se cobora pe nişte trepte având în partea
dreaptă statuia lui M. Sedatius Severianus din anul 153, iar în
stânga probabil o altă statuie de guvernator. Pe latura de nord a
curţii forului nou şi în orice caz în colţul de nord-est sunt înşirate
statui ecvestre ale guvernatorilor provinciei. Toate aceste
elemente îndreptăţesc ipoteza că ne aflăm în faţa unei clădiri
de cea mai mare importanţă, în care nu-şi avea sediul instituţii
politic ale coloniei, ci probabil guvernatorul provinciei atunci
când exercita jurisdicţia. Cum se ştie, Sarmizegetusa era pe
lângă Apulum un loc privilegiat în care se exercita jurisdicţia.
Încăperea centrală cu hemiciclu putea fi o aula, iar basilica
forensis va fi avut şi ea un rol în exercitarea jurisdicţiei.
Epoca postromană. Primele distrugeri s-au produs cu
mult înainte de epoca modernă. În partea de nord-est a lui T sau găsit, în apropierea zidului Y12, patru funduri de canale
postromane, care au atins şi parţial au spart baza primei
instalaţii de hypocaust. Se pune din nou problema datării
acestor canale, găsite şi în anii trecuţi. Putem afirma despre ele
doar că drenau zona din imediata apropiere a unor construcţii
primitive, eventual a unor bordeie semiîngropate. Planul lor nu
a putut fi stabilit din cauza intervenţiilor ulterioare. Niciodată nu
a fost găsit vreun material arheologic care să poată fi pus în
legătură cu această locuire, ci doar material roman rulat. Cât
despre datare, se poate spune doar că această locuire a avut
loc după pierderea tradiţiilor romane de habitat, dar înaintea
constituirii nucleului aşezării româno-slave Grădişte în afara
zidurilor fostului oraş roman.
În cazul de faţă mai trebuie amintit că în centrul încăperii
T a fost identificat pe o suprafaţă cu o rază de cca. 5 m şi cu o
adâncime maximă de cca. 1 m o cavitate umplută ulterior cu
nisip rezultat din spălarea mortarului din zonele învecinate. S-ar
putea ca tocmai în această zonă să se fi aflat un bordei
semiîngropat pentru care să fi fost săpate canalele amintite. Nu
s-a găsit decât nisip, material roman rulat şi, foarte curios,
câteva kilograme de cuie de mici dimensiuni şi alte materiale de
fier, despre care nu avem motive să credem că nu ar fi romane.
[Ioan Pisa, Cristian Roman] Planşa 56
dezvelită

încălzit.

Este demolat zidul Z5 la est de W1 şi ia naştere camera
T2 între Z1 şi W3. Cărămizile pilelor primei instalaţii de
hypocaust au fost demolate spre a fi refolosite. Sunt puse
umpluturi groase de cca. 70 cm, peste care se aşterne baza
celei de-a doua instalaţii de hypocaust. Ea s-a păstrat în partea
de sud a camerei T2 şi pe lângă pereţii W1 şi Y12, în jumătatea
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177 bis. Saschiz, corn. Saschiz, jud.

Cetăţii din Saschiz a existat un vechi sit preistoric. Până la
prelucrarea definitivă a materialului sunt certe doar materialele
apa~inând culturii Sighişoara (Wietenberg), urmând a se
preciza ulterior dacă aceasta a fost precedată şi de cultura
Petreşti, aşa cum pare să sugereze numeroase fragmente de

Mureş

Punct: Turnul Bisericii evanghelice
Cod sit: 119215.02
Colectiv: Daniela Marcu - responsabil de
DAMASUS S.R.L.)

şantier;

Ioan F. Pascu (S.C.

ceramică pictată.

Construcţia cetăţii medievale a fost probabil precedată de
o activitate de nivelare a terenului, care a distrus complexele
preistorice şi a împins materialul spre marginea platoului, în
special spre S şi V, acolo unde acesta a fost regăsit din

În perioada 9 august - 8 septembrie 2000, ca parte
a programului de restaurare, a fost efectuat un
sondaj în interior, pe axul turnului bisericii de cult augustan din
Saschiz, jud. Mureş.
Informaţiile desprinse în urma săpăturii permit concluzia
construirii turnului din interior, într-o singură fază. De la început
în colţul de SV al acestuia a fost amenajată o fundaţie
semicirculară pentru o scară în spirală, care însă nu a
funcţionat niciodată. Fundaţia este clădită îngrijit, pe asize
regulate, din bolovani mari şi medii legaţi că şape subţiri de
mortar din var şi nisip, relativ friabil din cauza umezelii existente
în sol. În vechime accesul de la exterior la interior s-a realizat
prin coborârea a două trepte din lespezi masive de piatră.
Stratigrafia din interior este diferită de cea din exterior.
Peste solul viu, o argilă de culoare gri, cleioasă în partea
superioară dar dură în adâncime, se află nivelul de construcţie
al turnului, alcătuit din argilă amestecată cu multe pietre, moloz
de mortar şi rare fragmente de cărămidă. Urmează un strat de
nivelare cu argilă amestecată cu cărămidă şi bulgări de mortar,
apoi un nivel de incendiere, altul de reparaţie şi un strat afânat
aflat sub podeaua de lemn aferentă nivelului medieval de
călcare. Ultimele două straturi, groase dar extrem de afânate,
sunt contemporane funcţionării turnului.
componentă

abundenţă.

Deşi în campania actuală au fost atinse toate
componentele fortificaţiei, cu excepţia Turnului Preotului şi a
Casei Po~ii, concluziile privind evoluţia cetăţii rămân încă
relative. Incinta, aşezată de multe ori direct pe nivelul de
călcare, pare a reprezenta faza iniţială a întregului complex, la
aceasta fiind ţesute sau adosate toate turnurile cetăţii.
Turnurile au fost construite în funcţie de configuraţia
terenului, fundaţiile fiind adeseori amenajate în trepte. Turnul
Şcoalei are două faze diferite, acelaşi lucru putând fi bănuit şi
pentru Turnul Muniţiei.
Cu ocazia construcţiei, nisipul necesar amestecului de
mortar a fost luat de la faţa locului, constructorii medievali
urmând filoanele de balast fin şi nisip, fapt ce a dat terenului un
aspect vălurit. Configuraţia astfel rezultată nu a fost de natură
să deranjeze, având în vedere caracterul sezonier, de refugiu,
al fortificaţiei.
Inventarul arheologic este divers şi bogat. A fost
descoperită o foarte mare cantitate de ceramică preistorică,
relativ puţină ceramică medievală, 18 monede medievale şi
moderne, o spadă, un inel, o aplică, materialul fiind în curs de
prelucrare. Inventarul se află în posesia Muzeului de Istorie din
Sighişoara.

178. Saschiz, corn. Saschiz, jud.

Mureş

Punct: Cetatea ţărănească
Cod sit: 119215.03

179. Satu Nou, corn. Oltina, jud.

Colectiv: Ioan F. Pascu - responsabil (S.C. DAMASUS S.R.L.)

Punct: Valea lui Voicu

Constanţa

Cod sit: 62333.02

Cetatea ţărănească din Saschiz, jud. Mureş este o cetate
de refugiu, construită de comunitatea germană din localitate pe
o înălţime la V de sat. Din acest punct de vedere este una
dintre puţinele fortificaţii amplasate în afara perimetrului locuit,
ştiut fiind faptul că în general cetăţile săseşti se dezvoltau în
jurul bisericilor, în interiorul localităţilor.
Cetatea are o formă aproximativ egală, în zidul de incintă
fiind prinse patru turnuri de colţ (Turnul Şcoalei, Turnul Muniţiei,
Turnul Voievodal) şi două turnuri de poartă (Turnul Po~ii şi
Turnul de Pază), toate cu funcţie de pază şi apărare. În centrul
incintei se află o capelă, iar pe latura de E fortificaţia a fost
dublată cu un Zwinger.
Campania arheologică din anul 2000 s-a desfăşurat între
9 august şi 8 septembrie, făcând parte din programul de
restaurare a monumentului. S-a avut în vedere toate turnurile
cetăţii şi po~iuni de incintă adiacente acestora, cu excepţia
Turnului Preotului, care a fost cercetat în anul 2000. O secţiune
magistrală a tăiat spaţiul dintre zidurile de V ale capelei şi
incintă. Anterior săpăturilor arheologice, întreg spaţiul interior al
incintei şi unele porţiuni exterioare au fost defrişate şi

Colectiv: Niculae Conovici • responsabil (IAB), Mihai lrimia (UO
Constanţa), Anca Ganciu (IAB)

Situl arheologic de la Satu Nou - Valea lui Voicu este
situat pe un promontoriu din marginea Dunării, în mare parte
distrus prin eroziune naturală. Este alcătuit din două platouri
care coboară în pantă, cel dinspre N alcătuind acropola aşezării
fortificate getice, iar cel de al doilea fiind mai puţin locuit. Pe
platoul de N, secţiunea magistrală iniţială (S. I), practicată în
marginea râpei dinspre Dunăre, a devenit în timp o suprafaţă
care se lărgeşte pe măsură ce săpăturile avansează. Pământul
excavat este degajat direct în râpă. Datorită lăţimii tot mai mari
a săpăturii, aceasta a fost marcată transversal din 2 în 2 m cu
literele a, b, c, d etc„ alcătuind astfel caroiajul extins al S. I.
În anul 2000 au fost continuate cercetările în prelungirea
nordică a S. I de pe platoul principal (carourile 11 N - 23N), prin
investigarea nivelurilor VIII - IX şi pa~ial a două niveluri
hallstattiene.
Stratigrafia în această zonă se prezintă după cum
urmează: locuirea getică este în general despă~ită de cea
hallstattiană prin două straturi distincte. Cel inferior este format
dintr-un strat brun-vineţiu de grosimi variabile, în care apar
uneori pietre şi chiar câte o vatră. Deasupra lui apare un strat

desţelenite.

Concluziile desprinse pe marginea ultimei campanii
arheologice, deşi nu sunt definitive, oferă câteva repere privind
evoluţia monumentului. Anterior fortificaţiei actuale pe Dealul
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Rămâne de văzut dacă acest nivel cu vetre şi sărac în
materiale arheologice nu aparţine cumva celui de al doilea nivel
hallstattian.
Despre Nivelul 9 getic am vorbit mai sus. Lui i-ar putea
eventual aparţine o toartă de Rhodos cu ştampila eponimului
Epicharmos (perioada I), găsită în C. 12 N. Este una din cele
mai vechi ştampile descoperite la Valea lui Voicu.
Nivelul 8 este în schimb mult mai bine documentat, pe
toată lungimea săpăturii. În plus, el a oferit câteva elemente
foarte importante pentru datare.
Gr. 72 (descoperită în 1999, în C. 13 N). Conţinea foarte
multe oase mari, sparte sau tăiate, golite de măduvă; oase de
animale mai mici (oaie, porc), fălci de ştiucă, 1 os ars
(fragmente), fragmente de craniu de animal cu dinţi ascuţiţi
(dihor ?); Ir. de amfore Heraclea şi Sinope, străchini, vase
hallstattiene, astragale de viţel, cărbune. De acolo provine şi o
toartă Sinope cu ştampilă aparţinând astynom-ului Demetrios 3,
de la sfârşitul Gr. IV.
Un cuptor cu vatra aşezată pe un strat de pietre,
deasupra unei depuneri de lut galben aduse special pentru
amenajarea lui a fost cercetat în 1999 şi 2000. Gura cuptorului
era orientată spre N, unde era tăiată de Gr. 75 (probabil din N.
5). După demontarea crustei vetrei, s-a constat că pentru
construcţia bolţii cuptorului a fost folosită o armătură de nuiele.
Înspre S peretele cuptorului era secţionat de Gr. 76 (vezi mai
jos). Spre N şi E, cuptorul era înconjurat de o suprafaţă
aproximativ rectangulară (I = cca. 3 m) cu resturi de lipitură arsă
şi nearsă, numeroase pietre, cenuşă. Ele delimitează foarte
probabil o locuinţă de suprafaţă sau mai curând o curte (pavată
parţial spre N şi E).
Gr. 76 conţinea ceramica lucrată cu mâna, getică şi
hallstattiană, fragmente de amfore de Sinope şi Rhodos,
cenuşă, cărbune, lipitură cu urme de nuiele şi un fragment mare
de vatră, probabil provenită din distrugerea cuptorului. În
marginea de V a gropii au apărut două funduri de vase mari,
lucrate cu mâna, lustruite la interior şi exterior. Aproape
jumătate din groapă era acoperită cu un strat de lut galben
dens, probabil strat de nivelare sau resturi de lipitură nearsă,
aparţinând N. 7. Este deci probabil ca această groapă să
aparţină tot N. 8, dintr-un moment ulterior dezafectării
cuptorului.
Gr. 81 a apărut în malul estic al săpăturii, în S. la, C. 14 N
- 15 N. Cea mai mare parte a rămas în mal. Din conţinutul ei au
fost recuperate oase de peşte, cioburi, pământ brun-verzui,

vinetiu pigmentat cu portocaliu (uneori chiar două), în general
sterii arheologic, cu aspect aluvionar. În apropierea zidului de
incintă acest strat avea la bază o depunere de pietre. El ar
putea proveni din scurgerile pe panta dealului din perioada
când zona era nelocuită. Acest strat a fost surprins pe toată
lungimea săpăturii noastre până în dreptul zidului de incintă. În
săpătura veche, stratul vineţiu amintit la început acoperea două
niveluri hallstattiene care umpleau o văioagă naturală orientată
aproximativ N - S. În nivelul hallstattian superior au fost găsite
complexe rituale sub forma unor schelete de animale şi a unor
gropi cu schelete umane aruncate cu faţa în jos. Acest nivel era
datat în faza Babadag III, iar primul în Babadag li. La V de
văioaga amintită, nivelurile hallstattiene nu au mai apărut, iar
nivelurile getice 8 şi 9 erau practic absente.
Deasupra stratului vârstat cu portocaliu apărea ceea ce
am numit Nivelul 9. El se prezintă în săpătură sub forma unor
straturi subţiri, succesive, de lut gălbui cenuşos alternând cu
altele conţinând multă cenuşă, cărbune, pietre, rare fragmente
ceramice getice şi greceşti şi oase de animale. În S. I b - c, C.
11 N au apărut şi două zone circulare cu pământ ars, ca nişte
vetre neamenajate, aşezate pe o zonă bine bătătorită.
Complexe de locuire propriu-zise nu au apărut. Peste "N. 9"
apar diferitele complexe de locuire ale N. 8.
În continuare vom prezenta succint principalele complexe
de locuire descoperite în acest an.
Complexe de locuire. Urmele unui nivel de locuire
Babadag li au fost surprinse, fără a putea fi complet investigate,
înspre capătul de N al săpăturii, în stratul brun-vineţiu. El se
prezenta sub forma unei depuneri subţiri de cenuşă cu cărbune,
fără alte materiale în partea de N, urmate mai spre S de câteva
lespezi mari de piatră, o grupare de pietre mai mici, ca un fel de
pavaj, la N de ele şi alte pietre de mărime mijocie spre sud.
Printre ele s-au găsit foarte puţine fragmente ceramice şi oase
de animale. Majoritatea fragmentelor ceramice erau
hallstattiene (unul singur cu decor imprimat tipic Babadag li),
dar printre ele au ieşit şi fragmente getice şi greceşti, antrenate
din nivelurile superioare. Această depunere, apărută în ultimele
zile de săpătură nu a mai putut fi cercetată mai departe,
urmând a fi reluată anul viitor.
Un alt nivel de locuire hallstattian a apărut mai sus, la
partea superioară a stratului brun-vineţiu (dar în cadrul
acestuia), sub stratul vineţiu vârstat cu portocaliu. Avem
impresia că acest nivel nu a mai fost documentat în partea de S
a săpăturii (din anii 1982 - 1992). Elemente sigure de datare
pentru acest nivel nu avem, cu excepţia câtorva fragmente
ceramice de aspect general hallstattian. El a fost cercetat doar
în S. I b, C. 11 N - 13 N, 19 N - 20 N şi 23 N. În C.11 - 12 N
stratul respectiv se prezenta sub forma unei lentile subţiri
conţinând cenuşă, cărbune, pietre şi o pată circulară de arsură
roşie, probabil de la o vatră temporară, fără crustă.
O vatră mare, cu crustă groasă, a apărut în S. I b, C. 13
N. Ea era secţionată de Gr. 71, getică.
A treia vatră, tot cu crustă, a apărut în S. Ic, C. 20 N. La S
de ea, în C. 19 N, la nivelul vetrei au apărut un femur uman şi
un omoplat de animal. Din zonă provin şi câteva fragmente
ceramice de aspect hallstattian (fragmente de borcan cu brâu
alveolar şi proeminenţe, aşezate la 1 cm sub buză.
Aceluiaşi nivel îi aparţine, se pare, şi o vatră fragmentară
descoperită în 1999 în C. 23 N, în dreptul râpei actuale. Ea era
acoperită de o alveolare (rest de bordei ?) getică, ceea ce
îngreuna atribuirea cronologică. Cum de jur împrejur solul era
brun vineţiu, deducem că şi această vatră aparţinea aceluiaşi
orizont cronologic.

cărbune şi cenuşă.

Gr. 83 a apărut în S. Ic, C. 17 N şi avea adâncimea de
cca. -0,4 m de la nivelul de săpare. Era de formă tronconică şi
conţinea o cană lucrată cu mâna, întreagă, fragmente de boltă
de cuptor, fragmente ceramice, cenuşă, un bolovan de piatră,
fragmente de calotă de vatră sau lipitură arsă, fragmente de
vas clopot, un fragment de castron, lustruit, cu buza faţetată, o
fusaiolă discoidală.

Gr. 79,

apărută

în apropierea râpei în C. 17 N - 18 N, ar
fazei a doua a N. 8, la fel cu Gr. 76. Şi ea era
parţial acoperită de un strat de lut galben, dens. Încă din 1999
opinam că în acel loc ar putea fi o groapă. Acum ea se arăta de
formă cilindric ovală şi conţinea ceramică, fragmente de amfore
(între care un picior de Herac/ea Pontica), o cană cu toartă cu
proeminenţe şi impresiuni, o vârf de săgeată bronz, o aplică
semicirculară şi alt obiect din fier şi mărgele mici din sticlă, lipite
prin oxidare (!!). În 1999 din această zonă au ieşit numeroase
fragmente ceramice, parţial întregibile: askoi pictaţi, oală cu o
toartă, /agynos ş.a. Unul din askoi e fără terţi, celălalt întreg,
mic. Ambele sunt pictate cu rozetă. Tot acolo a ieşit un
putea
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Herakleon a apărut şi pe o ştampilă din locuinţa din N.
8, iar astynom-ul sinopean este şi el caracteristic pentru N. 8.
De menţionat este şi faptul că aglomerarea respectivă de
cioburi a apărut exact deasupra Gr. 83. De aceea, considerăm
că respectiva ceramică aparţine cronologic N. 8, deşi a fost
găsită în stratul de nivelare al N. 7.
Al doilea complex este dărâmătura arsă care acoperea
locuinţa din C. 19 N - 20 N. Ea conţinea mult material
arheologic: lipitură arsă, pietre, oase de animale şi numeroase
fragmente ceramice locale şi greceşti, care nu se întregeau
însă cu cele găsite în umplutura locuinţei. Dărâmătura
respectivă avea orientarea aproximativ NE - SV, pe o lungime
de cca. 3 m şi o lăţime de cca. 0,75 m. De acelaşi complex s-ar
putea lega şi Gr. 86, de formă albiată, găsită în S. I b, C. 20 N.
Partea superioară a dat ceramică fragmentară, multe oase,
cărbune, cenuşă, lipitură arsă. De aici provine o ceaşcă
intregibilă. A apărut şi un obiect lung de fier curbat, corodat şi
rupt. Oasele sunt de animale mici şi de peşte. Fragmentele
ceramice provin de la amfore de Sinope şi Heraclea Pontica,
oale borcan, două ceşti, o tipsie. Partea superioară a gropii stă
pe o depunere cu pământ gălbui dens, ce pare a fi scurs
dinspre sud, ar putea avea legătură cu dărâmăturile care
acopereau bordeiul. Partea inferioară a gropii ar putea fi legată
cumva de locuinta din nivelul 8.
În fine, mai menţionăm resturile unei locuinţe din C. 11 N 12 N, din care s-a detaşat o groapă mică, plină cu pământ ars
şi având pietre pe fund, mărginită spre N de un strat de pietre;
la E de ea, fără a se putea delimita vreo podea clară, au apărut
trei gropi de pari, pe un strat cu multă cenuşă, cărbune şi resturi
de lipitură arsă.
În afara celor menţionate mai sus, au apărut şi alte
materiale interesante, fără context precis, dar aparţinând
exclusiv N. 7 şi 8: două !orţi ştampilate de Thasos, ştampile de
Heraclea Pontica, Sinope şi Rhodos, picioare de amfore din
centrele menţionate mai sus dar şi destul de multe din Cnidos,
o toartă de Cos, o ştampilă dintr-un centru pontic cu numele
Myrsileias, vase intregibile (ceşti, borcane, un fish-plate, mai
mulţi askot), o altă fibulă Latene, fusaiole, o greutate de la
războiul de ţesut, mărgele din sticlă, o amuletă antropomorfă, o
dăltiţă din piatră şlefuită, un vârf de suliţă din silex ş. a.
Întregul material arheologic recoltat este transportat şi
depozitat la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa. Aici el este curăţat, restaurat, conservat, inventariat,
fotografiat şi desenat în vederea publicării.
Pentru campania viitoare avem în vedere epuizarea
depunerilor din Suprafaţa I. După aceea cercetările vor trebui
orientate spre clarificarea altor probleme: locuirea de pe Platoul
11, zidul de incintă de pe Platoul I, structura sistemului defensiv
al Platoului li (val şi şanţ de apărare), cercetarea necropolei
tumulare, identificate doar pe fotografii aeriene. Este necesară
şi efectuarea a cel puţin unui sondaj a aşezării fortificate din
punctul "Vadu Vacilor", unde presupunem că s-au mutat
locuitorii de la ''Valea lui Voicu" în cursul sec. li a. Chr.
Rezultatele cercetărilor au fost făcute cunoscute la diferite
manifestări ştinţifice. Alte studii sunt în pregătire. De asemenea,
fiecare campanie a fost prezentată la sesiunile anuale prin
rapoarte preliminare de săpătură.

fragmente de cană cu incizie pe gât, ca un H şi fragmente de
lupă de fier.
Gr. 80, de formă cilindric-ovală, cu adâncimea de -1,07
m, a apărut în S. lb, C. 18 N şi conţinea puţin material:
fragmente ceramice rare, oase, pământ brun-negricios, cărbune
şi cenuşă. În vecinătate, spre N, a apărut o groapă de par, iar
spre SV o pată de cenuşă, care acoperea o albiere mare, cu
cenuşă, lut galben şi cărbune, rămasă încă necercetată.
Gr. 84, din S. la, C. 17 N - 18 N intra parţial sub podeaua
clădirii cu altar din N. 7. Era tot de formă tronconică şi conţinea
o strachină lucrată cu mâna, aproape întreagă, cu buza îngustă
şi apucători, alte fragmente ceramice, fragmente de amfore de
Sinope şi Herac/ea Pontica, pietre mici, un femur uman, oase
de animale.
Deosebit de interesantă este locuinţa semiadâncită
apărută în S. I a-b, C. 19 N - 20 N. Ea era de formă aproape
pătrată, cu latura de cca. 3 m şi se adâncea cu cca. 0,3 m.
Umplutura conţinea la partea superioară multă cenuşă şi lemn
carbonizat, iar spre bază o cantitate foarte mare de fragmente
ceramice, oase de animale şi alte obiecte. Pe fund se afta un
strat gros de lemne carbonizate in situ, ceea ce a dus şi la
arderea secundară a celorlalte resturi arheologice. În partea de
N era ars şi pământul de sub lemne, căpătând o culoare roşie.
Aproximativ în centrul podelei a fost descoperită o groapă de
par. Colţul de NV al acestei construcţii a fost descoperit în 1999
şi a fost interpretat ca o groapă (Gr. 73). Nu au fost identificate
resturi din podea. Din umplutura locuinţei au fost recuperate: 6
amfore de Herac/ea Pontica cu ştampile şi una neştampilată, o
amforă de Cnidos, câteva fragmente dintr-o amforă de Rhodos
şi una de Sinope; un vas mare cu brâu alveolar în ghirlandă; un
borcan cu buton şi brâu alveolar; o cană cu toartă supraînălţată
şi proeminenţe din pastă cu scoici. Mai apar un fund de vas de
provizii lustruit; un fragment Sinope cu dipinto; alte fragmente
de amforă; fragmente de vase lucrate cu mâna, unele lustruite;
fragmente de strachină la roată cu fund inelar şi buza profilată;
fragmente de askoi, lagynos, fish-plate roşu; fragmente de buză
de oală cu toartă şi proeminenţe, o seceră (cosor ?) din fier
corodată (L = 24 cm); o verigă de bronz; un fragment buză de
vas de sticlă (bol bitronconic); o fibulă de fier de tip Latene,
intregibilă; 5 fusaiole. Mai trebuie menţionate şi alte două
ştampile amforice: una de Thasos, cu numele magistratului
Aischrion şi una de Sinope cu numele astynom-ului Metrodoros
Aristagorou. Ambele se datează destul de strâns, intre cca. 265
- 255 a. Chr. Acest inventar deosebit de bogat ne oferă o
asociere semnificativă de amfore ştampilate, ceramică locală şi
elenistică, fibulă celtică. Prin studierea lor acest complex poate
servi în continuare ca reper cronologic pentru datarea altor
complexe contemporane. Peretele de N al locuinţei era tăiat de
Gr. 86 aparţinând N. 7 (vezi mai jos). Umplutura bordeiului era
acoperită de un alt strat de incendiu, care marchează N. 7.
La cca. 1 m spre N de locuinţă a fost descoperit un
cuptor, cu gura orientată spre S, având vatra ameanjată pe un
strat de pietre. Semnalăm faptul că acest cuptor se afta din
punct de vedere stratigrafic sub un alt cuptor, aparţinând N. 5
sau N. 6 şi care era la rândul său interceptat de o groapă din N.
3 (Gr. 59).
Nivelul 7 a fost în cea mai mare parte cercetat în
campaniile trecute (1998 - 1999). Ne vom opri aici doar la două
complexe, care comportă anumite discutii.
În 1999, în C. 17 N (S. Ic), în stratul galben afânat care
marca N. 7 la V de clădirea cu altar, a apărut o aglomerare de
fragmente ceramice, din care se remarcă două jumătăţi de
amfore, una de Heraclea Pontica cu numele fabricantului
Herak/eon şi cealaltă de Sinope cu astynom-ul Posis Daiskou.

Acelaşi
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Săcelu,

jud. Gorj

Punct: La Buha
Cod sit: 81763.02

a

Colectiv: Petre Gherghe (Univ. Craiova), Vasile Marinoiu (MJ

Go~)

Localitatea Săcelu este situată pe drumul judeţean 661, la
7 km N de DN 67 Târgu Jiu - Râmnicu Vâlcea şi la circa 20 km
de gara CFR Târgu Cărbuneşti.
Pe teritoriul comunei, cele mai vechi urme ale locuirii
umane datează din epocile neolitică şi bronzului, constând din
topoare şi ciocane din piatră, fragmente de râşniţe, ceramică.
Din epoca geto-dacică s-a descoperit un tezaur monetar datat
între anii 150 - 70 a. Chr. 1•
Dar cele mai numeroase mărturii aparţin epocii romane.
Încă de la sfârşitul secolului XIX, Grigore Tocilescu semnala
vestigii din această perioadă în punctul "Jidovii", precizând că
acolo s-au descoperit resturi de ziduri, ţigle, fragmente
ceramice pe o suprafaţă de 20 x 20 m. Tot în acest loc, într-un
manuscris păstrat de la Pamfil Polonic, se semnalau urme de
zidărie pe o mare suprafaţă de teren, pietre sculptate, figurine
din lut, o statuie din piatră, săgeţi, zăbale etc.
În prezent, pe raza localităţii se cunosc mai multe puncte
de interes arheologic, majoritatea specifice epocii romane:
"Turiţa", "La Hotar", "Jidovii", "Grui" 2 , "La Buha".
Cercetări sistematice la "Turiţa" şi "Grui" au început în
anul 1976. În anii următori acestea s-au extins şi în celelalte
puncte arheologice menţionate şi, cu unele întreruperi, au
continuat până în anul 1989.
În punctul "La Buha" primele sondaje arheologice s-au
efectuat în vara anului 1987 de către Petre Gherghe şi, pe
lângă câteva fragmente specifice epocii bronzului (găsite în
nivel de depunere), ne-a reţinut atenţia, în primul rând, o formă
abstractă pe care ne permitem să o numim "statuie" dar pe care
localnicii au numit-o "La Buha", termen împrumutat şi de noi
atunci când vrem să localizăm zona arheologică din centrul
localităţii. Aceasta este situată pe malul stâng al râului Blahniţa,
foarte aproape de "băile romane" şi de locul unde, cu ani în
urmă, s-a descoperit o inscripţie în piatră, dedicată zeilor
medicinei Aesculap şi Hygia.
"Statuia", după părerea noastră, este rezultatul unei
intervenţii antropice care între timp s-a depreciat datorită
rezistenţei scăzute a rocii la agenţii externi. La aceasta se
adaugă, formând un tot unitar, mai multe excavaţii antropice
făcute pe unele stânci izolate din dreapta Blahniţei, dar mai
ales, cele de pe peretele de V al ogaşului "Ciucur", situat în
stânga Blahniţei unde, de fapt, este şi "Buha".
În spatele statuii, pe direcţia NNV, la o distanţă de circa
35 m în linie dreaptă, se găseşte o mică grotă, în interiorul
căreia, în 1987, se observau pe pereţi intervenţii antropice
(urme de "şpiţ"). Acum acestea au dispărut datorită
descompunerii rocii şi intervenţiei distructive a turiştilor.
Deasupra grotei se găseşte o casetă săpată în stâncă, pe
orizontală, în formă de trapez, străjuită spre răsărit, la circa 0,58
m, de un şănţuleţ lung de 1 m, lat de 0,21 - 0,23 m şi adânc de
-0, 1 I -0, 16 m, orientat pe direcţia N - S.
Caseta măsoară pe latura de V 1 m, pe cea de N 1,5 m,
iar pe cea de E (care este oblică) 1,2 m. Având în vedere că
este situată deasupra grotei şi este prevăzută, printre altele cu
acest şănţuleţ, am socotit că putea fi folosită ca "altar" în
anumite procesiuni de practică magico-religioasă.
Intervenţiile antropice identificate atât pe latura de S a
grotei, cât şi pe versantul de N al ogaşului "Ciucur", sunt
executate după o tehnică şi un plan anume stabilit şi cu unelte

L'an 2000 on a continue la recherche dans la Surface I
sur /'acropole. Les fouilles ont epuise Ies niveaux 7 - 9 du site
gete et ont identifie deux niveaux de l'epoque du Hallstatt
(civilisation de Babadag).
Du niveau 7 on a degage Ies restes de deux cabanes (C.
11 - 12 Net 19 - 20 N), accompagnes par des materiaux divers:
poterie locale et hellenistique, amphores de Sinope, Herac/ee
du Pont, Rhodes, Cnide, Thasos et Cos, menus objets en fer,
os d'animaux et de poisson, pierres, debris de parois.
Le niveau 8 est bien represente par plusieurs fosses
provisions remplis de restes menageres, un faur et un fond de
cabane incendie. Ce dernier contenait une grande quantite de
materiaux: vases locales et hellenistiques, plus de sept
amphores timbrees (Herac/ee Pontique et Sinope) et non
timbrees (Cnide, Rhodes), une anse timbree de Thasos, une
fibule Latene B, un fragment de vase en verre, une faucille en
fer, menus objets. Les timbres amphoriques de Thasos et
Sinope datent de /'intervalle 265-255 av. J.-C.
Le niveau 9 a fourni seulement des couches superposes
de terre cendreuse et terre glaise, sans restes de construction.
A remarquer un timbre amphorique rhodien date par /'eponyme
Epicharmos, le plus ancien trouve dans ce site.
Le dernier niveau hallstattien,
peu de materiaux
datables (quelques tessons, os d'animaux et un os humain),
etait marque par trois foyers iso/es. li superposait un autre
niveau, dont on a seulement commence la recherche. On y a
decouvert Ies restes d'un grand amenagement en pierres
grandes et moyens, avec un couche de cendre en proximite.
Un seul tesson de ce niveau est decore des motifs timbres
typiques pour la phase de Babadag li.

a

a
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literatura de specialitate. În anii 1994 - 1995 (primăvara), s-au
efectuat din partea Universităţii de Vest Timişoara, mai multe
periegheze în zonă, coordonate de către Adrian Bejan.
Rezultatul acestora a determinat deschiderea şantierului
arheologic. Prima campanie de cercetare a avut loc în vara
anului 1995, lucrările continuând şi în prezent. Şantierul
arheologic are un caracter de şantier-şcoală, în cadrul său
desfăşurându-şi practica de specialitate (arheologică), studenţii
Facultăţii de Litere, Filosofie şi Istorie, anul I, secţiile Istorie,
Istorie - Limbă străină şi Teologie - Istorie.
Pornind de la stratigrafia din secţiunilor din 1995 şi de la
topografia terenului s-au stabilit obiectivul şi etapele de
cercetare.
Obiectivul. Studierea organizării habitatului în aşezările
(nivele de locuire); stratigrafia sitului şi relaţiile dintre
complexele de locuire din cadrul aceluiaşi nivel cultural.
Materialele arheologice sunt depozitate în depozitul de
arheologie (sala 311 ), a sectiei de Istorie, Facultatea de Litere,
Filosofie şi Istorie, Universitatea de Vest din Timişoara.
Cercetarea sistematică, se face cu muncitori şi studenţi, 3
săptămâni pe an. Nu s-au efectuat încă analize speciale asupra
materialelor arheologice recuperate (oase, ceramică). Urmează
ca în anul 2001 să se facă o ridicare topografică amănunţită, la
primăria Sânnicolau Mare existând şi hărţi cadastrale care au
fost utilizate de colectivul de cercetare. Neexistând construcţii,
terenul fiind în circuitul agricol, nu se au în vedere modalităţi
speciale de protejare.
Punerea în valoare a descoperirilor • rapoarte de
săpătură, studii, monografie a punctului arheologic şi a oraşului
Sânnicolau Mare.
Etapele de cercetare:
a). prima etapă (1995 - 1999): a urmărit delimitarea
perioadelor de locuire în punctul arheologic "Selişte", precum şi
fixarea pentru fiecare din aşezările suprapuse, a limitelor, ariei
aproximative de amplasare pe teren şi a punctului de maximă
intensitate a locuirii. Concomitent s-au degajat complexele de
locuire recuperându-se material arheologic, în special material
ceramic şi oare de animale.
b). a doua etapă (2000 - aproximativ 2004 I 2005) vizează
degajarea unui perimetru de 50 x 50 m (2500 m2) pentru a
constata rela!ia spatială dintre complexele arheologice integrate
acestui spaţiu precum şi aspecte de sistematizare a fiecărui
nivel de locuire (aşezare).
Pe parcursul anilor 1995 - 2000 s-au practicat 17 secţiuni
cu casetele adiacente. Situl cuprinde următoarea stratigrafie:
Aşezarea medievală, cu maximul de concentrare în
jumătatea nordică a platoului. Datorită intensei locuiri
medievale, terenul se ridică foarte mult. Locuinţele sunt bordeie
şi locuinţe de mari dimensiuni (locuinţe de suprafaţă), cu un
strat gros de arsură şi cenuşă, cu pereţi de chirpic şi fragmente
de cărămidă. Aşezare la mică adâncime a fost puternic distrusă
de arăturile moderne. La rândul său aşezarea a deranjat în
parte straturile de cultură mai vechi.
Aşezarea din secolele XI - XII (Ev Mediu timpuriu),
constituită din locuinţe bordei patrulatere, cu colţurile rotunjite,
da dimensiuni mici şi mijlocii (laturile între 1,5 - 3 m), având
urme de vatră în interior şi uneori şi o groapă de provizii sub
nivelul de călcare al locuinţei, iar în jurul locuinţei se găsesc
anexele: gropi de provizii, gropi menajere şi vetre sau cuptoare
exterioare. Este nivelul cronologic cel mai intens locuit pe
platoul "Selişte". Celor două nivele medievale se datorează
supraînăl!area platoului în zona nordică a sa.
Locuinţa din secolele VIII - IX, cu mai multe faze de
refacere, construită în urma distrugerii şi nivelării unui cuptor.

speciale dintre care una era sigur un "şpiţ" specific cioplitorilor
în piatră din epoca romană.
Casetele săpate în stâncă şi pe care le-am apreciat ca
fiind antropice sunt numeroase şi, în general, bine păstrate.
Cele mai multe se găsesc pe versantul nordic al ogaşului
"Ciucur", amplasate pe directia înălţimii pantei sau transversal
şi predomină formele dreptunghiulare sau pătrate. Dimensiunile
acestora diferă, deoarece ele s-au stabilit în func!ie de
suprafaţa de stâncă ce a putut fi excavată. De cele mai multe
ori, pe laturile casetelor se mai văd încă urmele de "şpiţ" lăsate
în stâncă, întotdeauna asociate cu nişte mici excavaţii (alveole)
în formă de semicerc amplasate, de regulă, de-a lungul uneia
dintre laturile lungi.
În stadiul actual al cercetărilor ne permitem doar să
supunem atenţiei specialiştilor această descoperire, după
părerea noastră, unicat şi să apreciem că din punct de vedere
cronologic poate fi atribuită epocii romane.
Cu speranta că cercetările viitoare ne vor înlesni o datare
mai strânsă, precizăm că la ora actuală ne este greu să stabilim
dacă este vorba de o carieră din care romanii îşi extrăgeau
blocurile de stâncă pentru atelierele de pietrărie sau (deşi este
mai puţin verosimil) avem de-a face cu un loc sacru, având în
vedere prezenţa grotei şi a presupusului "altar", unde se puteau
desfăşura anumite practici magico-religioase dedicate zeilor
medicinei Aesculap şi Hygia, drept recunoştinţă pentru efectul
binefăcător al apelor, după cum glăsuieşte inscripţia
descoperită în apropiere.
La toate acestea mai alăturăm şi informaţia că pe locul
fostelor băi romane se presupune că s-au amenajat actualele
bazine în aer liber cu apă rece iodurată, bromurală, sulfuroasă,
feroasă şi nămol terapeutic, de altfel apreciate de cei care
vizitează staţiunea.

O. Stoica, Un tezaur de monede dacice din judeţul Gorj, în:
Buletinul informativ al Societătii Numismatice Române, LXX LXXIV, p. 101 - 110; P. Gherghe, în: Litua. Studii si comunicări,
III, Târgu Jiu, 1980, p. 106
2 . C. Petolescu, P. Gherghe, Gh. Calotoiu, Aşezarea romană de
la Săcelu - Gorj, în: Litua. Studii si comunicări, I, Târgu Jiu,
1978, p. 32 - 35; P. Gherghe, Dovezi ale continuităţii dacice în
aşezarea romană de la Săcelu, Arhivele Olteniei, s. n., 4, 1985,
p. 45 - 57
1•

181. Sânnicolau Mare, jud. Timiş
Punct: Selişte
Cod sit: 155537.03
Colectiv: Adrian Bejan - responsabil (UV
(Şcoala Generală nr. 2 Sănnicolau Mare)

Timişoara),

Marius Grec

Situl arheologic Sânnicolau Mare - "Selişte", este un
platou aflat în apropierea oraşului Sânnicolau Mare, pe
şoseaua Sânnicolau Mare - Arad, la aproximativ 500 m de la
ieşirea din Sânnicolau Mare (tăbliţa indicatoare), pe latura
nordică a şoselei, numită încă "Ferma Bata", după numele
primului ei proprietar de după 1989. Platoul conţine mai multe
perioade de locuire, unele suprapunându-se parţial.
Situl a fost cunoscut datorită numeroaselor descoperiri
întâmplătoare din mai multe perioade istorice, menţionate în
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Ic. Groapă circulară puţin ovală pe axa E - V (nr. 11 pe
plan), doar -0,8 m de la nivelul de călcare actual. Inventarul
este mai bogat (fragmente ceramice, oase de animale), tipic
pentru gropile de provizii. Cantitatea cea mai mare s-a găsit
într-o zonă puţin supraînălţată (2 - 3 cm), de unde s-a răspândit
ulterior pe tot fundul gropii, pe care se află de asemenea urme
de arsură şi cenuşă.
li. Nivelul li medieval constă dintr-un strat de cultură
căruia îi aparţin locuinţele şi complexele adiacente acestora.
Adâncimea locuinţelor -1,5 I -1,4 m. În ordinea aşezării în
cadrul sectiunilor, s-au descoperit:
Ila. între m. 7,2 - 9,3: Latura vestică a unui bordei (nr. 3
pe plan). Platforma cu resturi ceramice şi oase de animale este
cu 10 cm mai înaltă (-1,4 m) faţă de fundul gropii locuinţei (-1,5
m).
llb. Mică vatră în aer liber (exterioară locuinţei) cu
marginile distruse (nr. 4 pe plan), dreptunghiulară, aproximativ
1 x 1 m (m. 15,4 - 16,3 I 16,4) pe care se află căzute mai multe
pietre, probabil de la locuinţa din apropiere (llc.)
llc. Bordei patrulater cu colţurile puternic rotunjite
(aproape oval), (nr. 5 pe plan), în interiorul său se află o vatră
mare ovală, cu un strat foarte gros de cenuşă, strat ce se
găseşte în întreg spaţiul locuinţei. Lăţimea maximă a vetrei 1,55
m (la exterior, inclusiv gardina de 8 - 10 cm), lungimea maximă
degajată 1,2 m. Presupunem că rolul construcţiei a fost de a
proteja vatra de intemperii, spaţiul de locuit rămas între vatră şi
marginile gropii fiind foarte mic.
lld. Bordei păstrat parţial (nr. 8 pe plan), latura sudică,
restul fiind distrus de locuinţa târzie la. Groapa constă dintr-un
strat de cenuşă de 15 - 20 cm aflat între două rânduri de arsură
puternică (pe fundul bordeiului se află un nivel de arsură de 5
cm, peste care se găseşte cenuşă, apoi din nou un nivel de
arsură de 5 - 10 cm Pe fundul bordeiului şi în stratul de arsură
inferior s-au găsit fragmente ceramice, integrând locuinţa
nivelului li medieval.
III. Nivelul medieval timpuriu, secolele XI - XII.
Ilia. Colţul sud-vestic al unei locuinţe (nr. 1 pe plan)
descoperit în colţul nord-vestic al S. 16. Urmează a fi degajat în
viitor.
lllb. Groapă de acces spre o vatră (cuptor ?), a cărui
margine apare în profilul estic al S. 16. Groapa are formă ovală,
îngustându-se spre extremitatea cu vatra. Fragmente de vatră
sunt risipite pe întreg spaţiul gropii. Adâncimea gropii -1,6 m
(nr. 2 pe plan).
Ilic. După îndepărtarea vetrei medievale (llc.), sub
aceasta s-a degajat o groapă de mai mici dimensiuni, tot de
formă dreptunghiulară, coborând până la -2 m, faţă de nivelul
de călcare actual (0,6 m sub nivelul medieval). Dimensiunile
degajate: lăţime - 1,6 m; lungime - 1,2 m. Din umplutură s-au
recuperat fragmente ceramice de secol XI - XII, de acelaşi tip
cu cele recuperate de pe cuprinsul nivelului III.
llld. Bordei de dimensiuni mari, (nr. 12 pe plan) orientat E
- V, doar puţin oblic faţă de axă (SE - NV). Se află sub groapa
de provizii medievală târzie, coborând de asemeni la
aproximativ -2 m adâncime. Sistemul de încălzire dacă a existat
se afla pe latura vestică încă nedegajată. Dimensiuni: lungime
degajată - 2,2 I 1,9 m; lăţime - 2 m. În exteriorul locuinţei,
profilul vestic al S. 1 (m. 29 - 30), segmentează două gropi de
stâlp alăturate. Inventarul conţinea ceramică din secolele XI XII.
Ilie. colţul unei locuinţe cu fragmente de vatra în interior
(nr. 9 pe plan).
În anul 2000 nu s-au degajat elemente aparţinând
mileniului I p. Chr., postromane sau preistorice. Dată fiind

Este singura descoperire din a doua jumătate a mileniului I p.
Chr., databilă pe baza ceramicii.
Nivelul post roman (secolele IV - VI). În zona de V a
platoului a fost degajată o locuinţă (bordei), având ca anexe o
groapă de provizii şi o vatră, datate pe baza ceramicii cenuşii
lucrate la roată în secolele III - IV. Aparţinând acestui nivel, dar
provenind probabil din complexe mai vechi s-au descoperit
două pişcoturi de mozaic roman, iar dintr-o descoperire
întâmplătoare provine un fragment de cărămidă romană având
ştampila LEG. XIII. G. Pe latura vestică a platoului s-au surprins
o groapă de provizii, un mormânt de inhumaţie şi segmente de
şanţuri, care credem că aveau rolul de a departaja complexele
de locuire. Deranjând mormântul de inhumaţie, deci ulterior
nivelului de sec. III - IV s-a descoperit o locuinţă cu un bogat
inventar (ceramică, fusaiolă bitronconică şi greutăţi de război de
ţesut). Tot în nivelul ulterior secolelor III - IV s-au descoperit şi
două vetre de cuptor alăturate. Atât locuinţa, cât şi cele două
vetre au fost datate ulterior sec. IV, în sec. V - VI (prelucrarea
materialului arheologic permiţând în viitor o datare mai precisă).
Deasupra solului viu au apărut fragmente ceramice
atipice sau de mici dimensiuni ce pot fi datate în preistorie
(epoca bronzului).
Campania arheologică din anul 2000 a inaugurat cea de-a
doua fază de cercetare prin trasarea a două secţiuni în
interiorul pătratului de 50 x 50 m, pornind de la latura sa
vestică, cu intenţia degajării integrale a acestui spaţiu de 2500

m2.
Secţiunile S. 16 şi S. 17 sunt paralele orientate N - S, S.
16 are dimensiunile de 30 x 1,5 m. Complexele arheologice
depistate în partea a doua a secţiunii, între m. 15 - 30, au impus
practicarea secţiunii S. 17, cu dimensiunile de 15 x 1,5 m,
paralel cu S. 16, cu un martor de 0,5 m între ele (ulterior
înlăturat). Grosimea stratului de cultură şi numărul mare de
locuinţe au impus un ritm lent lucrărilor. Planificarea cercetării
integrale a zonei va permite degajarea completă a acestor
complexe (locuinţe, gropi, etc.) care au fost surprinse doar
parţial în S. 16 şi S. 17.
În anul 2000 s-au surprins nivelul medieval timpuriu şi
două nivele feudale distincte.
I. Nivel cuprinzând un complex de locuire medieval
târziu (secolele XVII - XVIII) constând dintr-o locuinţă mare şi
anexele adiacente (nivelul I pe plan).
la. Locuinţa (nr. 7 pe plan) orientată E - V, traversând cele
două secţiuni şi continuându-se în zona încă nesăpată de la E
de S. 17. Dimensiunile degajate 3,4 x 2,6 m. A fost o locuinţă
de suprafaţă adâncită până la -0,4 m de nivelul de călcare al
epocii (adâncime totală -1 m). Pe latura nord-estică a secţiunii
s-au descoperit urmele unei vetre care de asemeni se închide
în exteriorul secţiunii. Vatra ovală cu axa lungă de 1,6 m are
grosimea gardinei de 1O- 12 cm. Pe vatră se aflau fragmente
ceramice, pietre şi oase precum şi foarte multă cenuşă. Latura
sudică a locuinţei distruge o locuinţă mai veche. Spre S în
imediata apropiere a locuinţei se află două gropi ce aparţineau
acesteia, una dreptunghiulară, a doua circulară (puţin ovală)
lb. Groapă dreptunghiulară (nr. 10 pe plan), orientată E V, cu laturile de 2, 1 x 1,7 m şi colţurile rotunjite. Latura sa
nordică este de aproximativ 1 m (0,8 m), distanţă de latura
sudică a locuinţei. Nu s-au găsit urme de vatră. Cu excepţia
câtorva fragmente ceramice inventarul lipseşte. Adâncimea
gropii -1 m de la nivelul de călcare actual, -0,4 m de la nivelul
epocii. Construcţia a fost probabil o anexă a locuinţei (magazie
?); peste fundul gropii se găseşte un strat de var şi deasupra un
strat gros de cenuşă.
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intenţia de degajare integrală a pătratului de 50 m nu s-au
deschis casete adiacente, secţiunile urmând să se succedeze
anual.
Planşa 57

pivniţei, demersul arheologic s-a rezumat la recuperarea unor
materiale arheologice şi la desenarea stratigrafiei verticale,
respectiv a profilului de S a zonei excavate.
Din punct de vedere stratigrafic peste solul viu,
reprezentat prin pietrişul nativ, s-a afta! un strat de lut galben,
steril arheologic, urmat de un pământ negru amestecat cu
pietre şi care parţial este succedat de un strat de pământ negrn
compact. Ambele straturi de pământ negru sunt suprapuse de
un strat de pământ cenuşiu ce conţinea un bogat inventar
ceramic aparţinând secolelor XIV - XV. Din acest strat cenuşiu
porneşte, în dreptul m. 2 - 4, o groapă ce a fost săpată până în
balastul nativ şi care conţinea un bogat material osteologic.
Urmează apoi un strat de pământ nisipos, de culoare cenuşie,
din care provin fragmente de ţiglă şi sticlărie modernă,
suprapus de un strat de pământ negricios ce alcătuieşte şi solul
vegetal.
Inventarul arheologic descoperit se rezumă la câteva
fragmente ceramice (nr. inv. A. 6556), care au fost descoperite
în stratul cenuşiu, respectiv din groapă. Ceramica este bine
arsă, cu o pastă uniformă şi cu pereţii vaselor subţiri, specifică
mediului săsesc. Ca tip de vas se întâlneşte oala-borcan,
castronul. S-a descoperit şi un fragment din marginea unei
cahle oală cu gura patrulateră. Pe un fragment ceramic, decorat
în exterior cu incizii de linii orizontale paralele, în interior se
găseşte un strat de smalţ, uniform şi compact, de culoare
verzuie, cu tentă închisă.
Cercetarea arheologică întreprinsă la Sebeş, "str. I. L.
Caragiale, nr. 12" a avut drept scop verificarea situa\iei
stratigrafice într-o zonă situată la o distanţă de circa o treime de
zidul de N al cetăţii şi două treimi de trama stradală a Sebeşului
medieval. Până la efectuarea cercetării de fa\ă zona nu a fost
investigată arheologic.
Cele mai vechi urme de cultură materială surprinse cu
acest prilej aparţin secolelor XIV - XV. Locuirea în zonă poate fi
pusă în corelaţie directă cu ridicarea cetăţii locale, în anul 1387,
în urma căruia s-a restrâns considerabil spaţiul de locuire al
urbei sebeşene. Acum trebuie că amploarea habitatul în
interiorul fortificaţiei medievale a devenit tot mai pregnant. Tot
în acea perioadă Sebeşul cunoştea o intensă prosperitate
economică, după cum reiese şi din documentele vremii.
Hiatusul înregistrat din punct de vedere stratigrafic între
perioada medievală şi perioada modernă târzie se poate
explica prin poziţionarea zonei investigate, în mijlocul unui loc
viran, respectiv "grădină", ce aparţinea unei sesii săseşti locale.
Planşa 58

Abstract
The archeologica/ research campaign from year 2000 is
the six one since 1995, when the first diggings have been
carried out at Sânnicolau Mare - Selişte site.
Between 1995 - 1999 were established the stratification of
the settlement and the borders for different phrases of the
dwelling. The fast campaign represents the beginning of the
second phase of research, namely the complete clearance of a
perimeter of 50 x 50 m considered to be the most inhabitated
area on the plateau.
Until now the following /eve/s and archeological grounds
have resulted: a post Roman period (4 1h - 6fh centuries A.O.)
with two dwellings, four food storing pits, two fireplaces, one
inhumation grave and some segments of the ditches
surrounding the dwelling grounds; the habitation levei of the 151
millenium (Bfh - 9fh centuries) with only one dwefling; the
habitation levei dated in the 111h - 12fh centuries with: eleven
dwellings, one oven, two firep/aces, eight food storing pits, four
garbage pits; and a levei of habitation dated in the fast centuries
of the Middle Age, which have contained: six dwellings and
four storing pits.
The 2000 campaign has established two parai/el sections
of 30 x 1.5 m and 15 x 1.5 m, with a maximum depth of-1.80 I 2 m, having the fol/owing stratification :
- vegetal soii (modern)
- a medieval habitation levei (levei I) with: one large
dwelling, partially cleared (no. 7), one square dwelling of
small sizes (perhaps a warehouse ?) (no. 10) and one
round pit (slightly oval in shape) for food (no. 11 ).
- the second medieval habitation levei, penetrated
sometimes by the 151 levei contains two hovels partially
c/eared (no. 3 and 4) and a 3rd one (no. 8) cleared mostly
by hovel no. 7 and an open air fireplace.
- an early medieval habitation levei (11 1h - 12fh centuries)
containing two dwellings (no. 6 and 12), the fast with two
pi/Iar pits on the outside, one pit with remains of a
damaged fireplace (nr. 2) and two corners from what used
tobe a dwelling (not c/eared yet, no. 1 and 9).
ln the future campaigns we intend to c/ear the whole area
of 2500 sq.m„ the partiafly cleared archeo/ogical sites wifi be
studied completely within the foflowing years.

183. Seghişte, corn. Lunca, jud. Bihor
Punct: În cimitir
Cod sit: 29984.01

182. Sebeş, jud. Alba
Punct: str. I. L. Caragiale, nr. 12

Colectiv: Doru Marta - responsabil (MTC Oradea), Liviu Borcea (Univ.
Oradea)

Cod sit: 1883.04
Colectiv: Nicolae Marcel Simina (MM

Sebeş)

În localitatea Seghişte aflată la circa 80 km SE de
Oradea, în judeţul Bihor, în cimitirul localităţii, se păstrează
ruinele unei biserici. Cu fonduri provenite de la Episcopia
Ortodoxă a Oradiei a fost întreprinsă o cercetare arheologică în
perioada 1 - 12 august 2000 cu scopul de a lămuri existenţa
unor ansambluri mai vechi. Un impediment major în calea unor
săpături care să includă întreaga suprafa\ă a bisericii ruinate au
fost mormintele moderne şi contemporane, care au afectat

Efectuarea unor lucrări de construc\ie a imobilului în
interiorul cetăţii din Sebeş, str. I. L. Caragiale, nr. 12, în
primăvara anului 2000, au fost însoţite de obligativitatea
descărcării zonei de sarcină istorică. După dezafectarea unei
construc\ii cu dimensiuni de 6 x 4 m, care era prevăzută cu o
pivni\ă masivă, ridicată la sfârşitul secolului al XIX-iea, s-a
trecut la săparea mecanică a unei suprafete de 12 x 1O m.
Întrucăt nu s-a surprins nici o urmă de sub~truc\ie anterioară
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184. Sibişel, corn. Beriu, jud. Hunedoara
Punct: Bordu

iremediabil întregul altar, alături de porţiuni întinse ale laturilor
exterioare ale naosului şi pronaosului.
În arealul nederanjat au fost practicate 5 secţiuni de mică
amploare cu scopul de a stabili succesiunea stratigrafică a
sitului: S. 1: 3 x 2,5 m, S. 2: 5,5 x 1,5 m, trasate în interiorul
naosului, respectiv pronaosului în condiţiile în care practicarea
unei sectiuni magistrale a fost imposibilă din cauza mai sus
amintitelor motive, S. 3: 4,5 x 1,5 m pe latura de E a altarului, S.
4: 4 x 1,5 m, trasată perpendicular pe latura de SV şi S. 5: 3 x
1,5 m, trasată pe latura de NE a ruinei. Coroborând informaţiile
am putut stabili următoarea stratigrafie, începând cu cota O:
1. La nivelul de călcare există un masiv nivel de
dărâmătură alcătuit din piatră de carieră (şisturi) şi piatră de
râu, cu urme de mortar, toate provenite de la ruina bisericii.
2. Urmează un "pat" de amenajare alcătuit din argilă şi
pământ negru.
3. Urmează un nivel de construcţie alcătuit din bolovani
de râu care erau prinşi cu mortar hidraulic.
4. Sub acest nivel există un strat de arsură relativ subţire,
aflat deasupra sterilului arheologic.
Interpretarea stratigrafiei ne-a fost facilitată şi de o
mărturie documentară legată de ansamblul cercetat. Astfel din
anul 1503 datează un act emis de cancelaria episcopală
catolică din Oradea, unde sunt pomenite drepturile câştigate
anterior de Dan de Seghişte, arhidiacon al preoţilor români din
ţinutul Beiuşului. O altă informaţie confir~ă distrugerea bisericii
în vara anului 191 Ode către o furtună. ln acest context putem
afirma că ruinele aflate pe nivelul de călcare şi "patul" de
amenajare aflat imediat dedesubt aparţin bisericii devastate în
anul 1910.
Biserica având formă dreptunghiulară, cu naos şi
pronaos, prezenta o decroşare în zona de îmbinare cu altarul.
Din datele furnizate de secţiunea S. 3 rezultă că pe interior
altarul era semicircular, exteriorul fiind pentagonal (?).
Dimensiunile acestei biserici sunt: lungimea 20 m, lăţimea 7,8
m lătimea zidurilor 1, 15 - 1,2 m, lătimea decroşului 1,50 m.
Ultima biserică din Seghişte, datată pe baza materialului
arheologic (ceramică smălţuită, ceramică caolinică pictată cu
motive vegetale de culoare maro, o monedă de un crăiţar din
anul 1762) în prima jumătate a secolului al XVIII-iea, avea
temelia din bolovani de carieră şi de râu, elevaţia fiind din lemn.
Sub biserica amintită, functionarea unei temelii din
bolovani de râu sugerează existenţ~ unei biserici mai vechi. În
ciuda lipsei "cronice" a materialului arheologic (cu excepţia unor
fragmente ceramice atipice) considerăm că avem de-a face cu
biserica unde slujea în anul 1503 protopopul Dan, datarea
ansamblului, a cărui dimensiuni nu au putut fi stabilite, fiind
probabil finalul secolului al XV-iea.
Nivelul de arsură aflat sub temelia din piatră a bisericii
ridicate la sfârşitul secolului XV-iea ne poate îndemna, deşi
propunerea este deocamdată o simplă ipoteză ce trebuie
confirmată sau infirmată prin noi cercetări arheologice, spre a
socoti funcţionarea unei biserici mai vechi, poate de la începutul
secolului al XV-iea.

Cod sit: 88341.01
Colectiv: Zeno Karl Pinter (ULB Sibiu), Mihai
Ţuţuianu (MCDR Deva)

Căstăian,

Costin Daniel

În apropierea satului Sibişel, pe culmea "Bordu", la 523 m
altitudine se aftă ruinele unei cetăti medievale din care se mai
păstrează parţial turnul de poartă şi, pe o lungime de câţiva zeci
de metri, zidul de incintă. Iniţiată în anul 1999, cercetarea
arheologică urmăreşte lămurirea evoluţiei monumentului
respectiv, considerat drept o cetate de refugiu ridicată cel mai
probabil de locuitorii Orăştiei la sfârşit de veac XIII şi începutul
celui de-al XIV-iea.
Investigarea arheologică a cetăţii medievale de la Sibişel,
punctul "Bordu", a vizat realizarea unei magistrale stratigrafice
prin alinierea secţiunilor S. 4 şi S. 5 cu secţiunea S. 1, din
campania precedentă, şi verificarea traiectului incintei de piatră.
S. 4 I 2000, cu dimensiunile de 12 x 1,5 m, având latura
de SE în prelungirea axei porţii, la 1 m distanţă spre răsărit faţă
de coltul nordic al sectiunii S. 1. Traversând limba de pământ
care f~ce legătura cu drumul de acces, S. 4 a pus în valoare
nivelul de călcare al drumului şi maniera de săpare a şanţului
estic de apărare al cărui capăt l-a secţionat.
S. 5, având dimensiunile de 9 x 1,5 m, a fost plasată pe
axa porţii, în prelungire ideală a lui S. 4, la 12 m depărtare de
latura de SV a S. 1. Importantă este descoperirea în acest
punct a unui şanţ de apărare săpat în stâncă având lăţimea de
5 m şi adâncimea de cca. -2,5 m, faţă de platoul pe care se aftă
cetatea. Prezenţa acestei modalităţi de fortificare permite
presupunerea unei faze mai timpuri a cetăţii de la Sibişel
anterioară ridicării incintei de piatră, urmând ca cercetările
viitoare să lămurească acest aspect.
S. 6, având dimensiunile de 2 x 4 m, a fost trasata paralel
cu S. 2 la 2 m distanţă, spre NV. Pe partea interioară a zidului
de incintă a fost descoperită îmbinarea sub un unghi diedru a
două segmente drepte de zid, punând în evidenţă această
manieră constructivă pentru obţinerea unui traiect curbiliniu.
Pentru protejarea zidurilor cetăţii sunt necesare minime
lucrări de curăţare a vegetaţiei şi stopare a distrugerii turnului
de poartă, monumentul fiind în ultimii în atenţia persoanelor
care întreprind acţiuni de braconaj arheologic în zona Munţilor
Orăştiei.
Planşa

59

Bibliografie
1. Gh. Anghel, Fortificaţii medievale de piatră din secolele XIII XVI, Cluj-Napoca, 1986, p. 166 - 168.
2. M. Căstăian, Cetatea medievală de la Cucuiş "Colnic", în:
Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti (B.C.S.S.), I, Alba
Iulia, 1995, p. 124.
3. Z. K. Pinter, M. Căstăian, D Ţuţuianu, în: Cronica Cercetărilor
Arheologice din România. Campania 1999, Deva, 2000, p. 94.

225

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000

185. Sibişeni (sat înglobat satului Vinţu de Sus), corn.
Vinţu de Sus, jud. Alba

Stratigrafia. Sugestiv pentru succesiunea depunerilor din
a staţiunii de la Sibişeni este profilul de N al
acestei casete. Sub solul recent (arabil), de culoare cenuşiu
gălbui, ce se adânceşte pe alocuri până la -0,3 m, urmează un
nivel de cultură roman, de culoare neagră, cu grosimea
cuprinsă între -0, 1 I -0,25 m, ce suprapune la rându-i un strat
de cultură preistoric (orizontul toartelor pastilate, Wietenberg),
de culoare maroniu-gălbuie, cu o grosime ce variază între 0,4 0,5 m. Sub acest nivel începe solul virgin, de culoare galbenă.
Caseta a fost deschisă într-o zonă în care, pe teren, se
observă o uşoară ridicătură sub forma unei fâşii orientate
aproximativ N - S, corespunzând practic, în urma observatiilor
din timp~I cercetărilor, unui nivel de depuneri din ep'oca
romană. ln stratul roman, din cadrul căruia provine ceramică
provincială şi material de construcţie, la adâncimea de - 0,30 m,
în colţul de NE al casetei, a fost găsită o monedă de bronz.
Piesa, bine conservată, este un sestert, făcând parte din serie
emisiunii comemorative emise de Marcus Aurelius pentru
Antoninus
Pius:
(Av.
DIVUS
ANTONINUS;
Rv.
CONSECRATIO) (RIC, III, p. 315, nr. 1266, Roma, an 179 180).
Complexe. Locuinta 2 I 2000. În coltul sud-estic al
casetei 10 I 2000 au fost' surprinse, la adâncimea de -0,7 m,
urmele unei mici aglomerări de materiale arheologice. Pentru
lămurirea naturii acesteia a fost deschisă, pe acest colt, o
casetă în formă de L, cu dimensiunile de 1,5 x 1,5 m pe ambele
laturi. Mica aglomerare, cu dimensiunile de 1, 1 x 2 m, formată
din ceramică fragmentară, în rândul căreia amintim un fragment
ceramic decorat pe interior cu haşuri, iar la exterior cu incizii
marcate de impresiuni gen "dinţi de lup", oase animaliere şi un
corn de cervideu, ne indică resturile, slab conservate, ale unei
locuinţe de suprafaţă databilă în aceeaşi perioadă cu L. 1 /
2000 (orizontul to~ilor pastilate).
ln cadrul stratului preistoric din caseta 10 I 2000
constatăm prezenţa, la partea superioară a depunerilor, a unor
materiale apa~inând culturii Wietenberg (ceramică, un capăt de
băţ), restul materialelor descoperite, cu o relativă concentrare în
apropierea L. 2 I 2000, fiind de factură eneolitică, la un orizont
de «to~i pastilate».
Săpăturile de anul acesta confirmă cercetările efectuate
în anii precedenţi, punând în evidenţă noi complexe din
eneoliticul târziu, extrem de importante pentru cunoaşterea
acestui orizont cultural în Transilvania.
această zonă

Punct: Deasupra satului
Colectiv: Ioan

Andriţoiu,

Cristian Ioan Popa (Univ. Alba Iulia)

Obiectivul cercetării arheologice în campania din anul
2000 a fost acela de a investiga zona în care apăruseră în anii
trecuţi complexele eneolitice târzii şi, în acelaşi timp, de a
evalua densitatea de locuire pe marginea terasei, la S de S. IV
B. Fondurile limitate nu au permis atingerea doar partială a
acestui obiectiv.
'
În acest sens, au fost trasate două casete (notate cu C. 9
şi C. 10) şi o secţiune (notată cu S. X/ 2000).
Secţiunea S. XI I 2000. Secţiunea, cu dimensiunile de 20
x 2 m a fost orientată pe axul E - V, cu capătul vestic la o
distanţă de cca. 7 m de buza vestică terasei.
Stratigrafia. Între Oşi -0, 15 / -0, 18 m solul actual (arătură),
de culoare cenuşiu-gălbuie; -0, 15 I -0, 18 m la -0,3 m strat de
cultură, de culoare maroniu-gălbuie, conţinând foarte putine
materiale arheologice; sub acest nivel începe un solul virgin,' de
culoare galbenă.
Complexe. Locuinţa 1 I 2000. Între m. 11 - 13, la
adâncimea de -0,25 m, a apărut o aglomerare de materiale
ceramice, osteologice şi litice, precum şi urme de chirpici.
Curând s-au conturat urmele unui complex adâncit, de formă
circulară, cu diametrul de 2,2 m, pentru a cărui dezvelire a fost
necesară deschiderea unei casete, cu dimensiunile de 1,5 x 2,2
m, pe latura de N a secţiunii. Complexul se adâncea până la 1,4 m, o treime din diametrul său de pe latura de E fiind
surprinsă, la -0,85 m, având o treaptă de acces, cu lătimea
maximă de -0,6 m.
'
Inventarul locuinţei consta în ceramică şi în alte categorii
de materiale, (o fusaiolă plată fragmentară, un străpungător din
os de ma~i dimensiuni şi din mici piese litice lucrate din
obsidian). ln rândul ceramicii se distinge ceramica fină, cu
suprafaţa lustruită, prezentă în număr destul de ridicat, o
noutate faţă de complexele eneolitice contemporane cercetate
până în prezent la Sibişeni. În rândul acesteia e de remarcat
prezenţa unei buze de castron (?), decorată pe interior cu
caneluri fine dispuse vertical, similar descoperirilor de tip
Cernavoda III - Boleraz. Formele şi decorul sunt specifice
aspectului cultural identificat deja în campaniile trecute la
Sibişeni, sincron manifestărilor reprezentate de orizontul "tortilor
pastilate".
'
Groapa 1 I 2000. Între m. 16,5 - 17,7, pe latura de N a
secţiunii XI I 2000, intrând în profil, a fost observat conturul unei
gropi de formă circulară, cu diametrul de 1,3 m. Complexul a
fost cercetat în propo~ie de 2/3. Conţinutul gropii, de
sărăcă?ios, era format din depuneri succesive, surprinse în
profil. ln general materialele au apărut într-un pământ de
culoare neagră, puternic pigmentat, cu bucăţi de chirpici de
diferite dimensiuni. La baza gropii se găsea o depunere cu
grosimea de 0,35 m, formată din cenuşă, în mijlocul căreia se
putea distinge o lentilă subţire de o culoare mai deschisă.
Puţinul material ceramic recuperat sugerează săparea gropii în
epoca dacică târzie.
Caseta 9 / 2000. A fost deschisă pe latura de N a S. IV B
I 1997, având dimensiunile de 3 x 3 m. Materialul arheologic
recuperat este foarte sărac, reducându-se la câteva materiale
ceramice de tip Wietenberg şi de epocă romană.
Caseta 10/2000, a fost deschisă la NE de caseta S. XI I
2000, având dimensiunile de 4 x 4 m.

186. Sighişoara, jud.

Mureş

Punct: Dealul Viilor
Cod sit: 114523.04
Colectiv: Radu Harhoiu - responsabil (IAB), George Baltag (Ml
Sighişoara), Erwin Gali (absolvent FIB), Andrei Gusty - Streifelder student (FIB)

Sector:

Necropolă

Cercetările din acest an s-au desfăşurat în perioada: 22
iulie - 31 august 2000. Au fost deschise următoarele sectiuni
arheologice: S. I. cu dimensiuni de 30 x 2 x 1m = 60 mJ;
li.
cu dimensiuni de 1Ox 3 x 1 m = 30 mJ; S.111. cu dimensiuni de
1Ox 2 x 1 m = 20 m3. Suprafaţă excavată a fost de 11 OmJ.
Obiectivul principal al campaniei din anul 2000 a constat
în realizarea cercetării arheologice din punctul "necropolă" a

S.
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vase, de culoare brun cenuşie-roşietică, cu multe pietricele; două
buze, de culoare cenuşiu gălbuie, cu pietricele, zgrunţuroasă; o
buză şi un fund de vas, de culoare cenuşiu roşcată, cu pietricele
mari, poroasă, de calitate inferioară; o buză de culoare mai

sitului de la Sighişoara - Dealu Viilor. Una din problemele
urmărite de cercetarea din acest an a constat în identificarea în
teren a vechilor săpături, ceea ce permite şi condiţionează
racordarea şi integrarea noilor cercetări în cadrul unui program
logic de investigare arheologică. Menţionez că deşi zona a fost
declarată rezervaţie arheologică, aici, în urma schimbării
regimului de proprietate a solului, au avut loc modificări masive,
care au dus la degradarea microzonei, la pierderea sistemului
de borne şi din păcate şi la distrugerea unor complexe
arheologice.
Cercetările
arheologice au dus la identificarea
următoarelor complexe arheologice:
Complexul 355 = M. 183: groapă rectangulară cu
colţurile rotunjite, care apare clar vizibilă la adâncimea de -0,4
m în profil; se vede că porneşte imediat de sub solul arabil şi
are o adâncime de -0,68 m; orientare V 47; dimensiunile gropii
erau de 2,2 x 0,6 m; adâncime -0,77 m; partea de V a gropii a
fost jefuită; conţinea un mormânt de inhumaţie; adult; oasele în
poziţie neanatomică; in situ numai oasele picioarelor; poate
decubit dorsal. Fără inventar. Datare: secolul al Vl-lea.
Complexul 356 = M. 184 (tăiat de complexul 356 = M.
183): groapă rectangulară cu colţurile rotunjite, care apar clar
vizibilă la -0,4 m în profil; se vede că porneşte imediat de sub
solul arabil şi are o adâncime de -0,68 m; orientare N 4 (deci N
- S); dimensiunile gropii, cât se poate calcula datorită relaţiei
stratigrafice cu complexul 356 = M. 183, erau de 0,9 x 0,44 m;
adâncimea de -0,77 m; partea de V a gropii era tăiată de M.
183; conţinea un mormânt de inhumaţie; lipseşte partea
superioară a scheletului; adolescent; in situ numai oasele
picioarelor; poate decubit dorsal. Fără inventar. Datare: secolul
al Vl-lea.
M. 182 (complex 357): mormânt de inhumaţie; copil;
orientat V 47 (Bezard); groapă rectangulară cu colţurile rotunjite
(1,55 x 0,4 m); de la bazin înspre V mormântul a fost jefuit în
antichitate. În această porţiune oasele erau răvăşite. Se
găseau în poziţie in situ femurul stâng, tibiile şi peroneele şi
oasele labei piciorului. Fără inventar. Datare: secolul al Vl-lea.
Complexul 358 (caroul 11; adâncimea de -0,4 m): o mică
groapă de formă ovală a cărei parte estică intră în malul estic al
secţiunii. Dimensiunile sale erau de 0,3 x 0,2 m. Inventarul
constă din câteva fragmente ceramice şi oase de animal,
printre care şi o mandibulă de la un animal. Sunt de menţionat
două fragmente de buză aplecată uşor în afară şi rotunjită, din
pastă de culoare neagră, cimentoasă. Datare: epoca bronzului.
Complexul 359 = B 1 / 2000: locuinţă mare (5 x 4 m), cu
un cuptor construit din pietre mari legate cu lut. La demontarea
sa a apărut vatra (1,2 x 1, 1 m) marcată printr-o placă de lut
puternic arsă la roşu groasă de 1,5 cm. Potrivit situaţiei din
teren, locuinţa se adânceşte mai mult în partea de N (-0,75 m)
şi mai puţin în partea de S (-0,45 m). Cuptorul de piatră este
poziţionat înspre colţul de NE. Datare: secolul al Vlll-lea.
Inventarul ei cuprindea:
- ceramică lucrată la roata înceată, de culoare cenuşie
brună, aproape nisipoasă; fragment de oală borcan cu buza
rotunjită, aplecată în afară, cu striuri dese pe gât şi caneluri
înguste pe umăr, de culoare brun-cărămizie, zgrunţuroasă, cu
pietricele; două buze şi pereţi cu benzi de linii orizontale, de
culoare cenuşiu-roşcată, cu pietricele; doi pereţi, trei funduri, la
unul urme de scândurică;
- ceramică lucrată cu mâna: fund de vas, de culoare roşu
cărămiziu spre exterior, pastă cu pietricele şi cioburi, acoperit
de o jumătate de oală borcan, de culoare brun-cenuşie,
aproape nisipoasă, pastă cenuşiu roşietică, cu pietricele;
fragmente de pereţi şi unsprezece buze cu alveole de la mai multe

cenuşie;

- materiale antrenate: fragmente ceramice lucrate cu
mâna (preistorice): fragment de perete roşu cărămiziu pe
exterior şi interior, pastă nisipoasă, un fel de căţuie (?);
fragment de perete roşu cărămiziu pe exterior, negru interior,
pastă cu pietricele; zgrunţuroasă; fragmente de culoare neagră,
cu slip sau fără, cimentoase: buze, pereţi, unele mai cenuşii; ar
putea proveni de la castroane; un fragment de buză şi umăr, cu
caneluri largi pe gât, cu slip; pastă cimentoasă; un fragment de
castron din pastă zgrunţuroasă cu pietricele; fragmente din
pastă cenuşie, cu pietricele, zgrunţuroasă; fragmente din pastă
de calitate inferioară, cu pietricele vizibile, culoare roşie
cărămizie; fragmente din pastă cărămizie la exterior, neagră la
interior, zgrunţuroasă cu pietricele; fragmente din pastă
cenuşiu-roşcat la exterior, cenuşiu la interior, cu slip şi uşoare
caneluri pe exterior; fragmente cărămizi pe exterior şi interior,
pastă de calitate inferioară, atât în ceea ce priveşte arderea, cât
şi amestecul, cu pietre vizibile şi cenuşiu în spărtură.
Complexul 361: groapă (dimensiuni de 0,5 x 0,3 m) al
cărei fund era ars. Adâncimea ei era de -0,62 m. Inventarul
consta din cărbune, cenuşă şi câteva fragmente ceramice
preistorice.

187. Sighişoara, jud.

Mureş

Punct: Turnul Fierarilor
Cod sit: 114523.05
Colectiv: Sergiu losipescu - responsabil (MMN), Raluca losipescu
(CPPCN)
Scurtă prezentare a sitului: Turnul Fierarilor se aftă în
partea estică a cetăţii medievale a Sighişoarei, fiind primul turn
ce se păstrează azi după turnul mare al orologiului, urmând
sensul invers al acelor ceasornicului. După tradiţie el înlocuise
pe acest loc turnul Bărbierilor.
În anii '70 ai sec. XX, arheologul C. Baltag de la Muzeul
Sighişoara a efectuat un sondaj de interior la parterul turnului,
fără alt rezultat decât descoperirea unui strat de "sfărâmătură
de cărămidă". Turnul urmează a fi restaurat şi interiorul adaptat
funcţiunii de mic teatru.
Turnul Fierarilor păstrează forma şi o bună parte a
caracteristicilor unei construcţii fortificate din prima jumătate a
sec. XVII.
Obiectivele cercetării. Cercetarea arheologică urmărea să
lămurească fazele de construcţie ale turnului, eventuala
înglobare a unui alt turn, mai vechi (Turnul Bărbierilor) pentru
fundamentarea istorică a proiectului de restaurare.
Tehnici de cercetare utilizate. După un studiu preliminar
de parament, în vederea cercetării s-au practicat casete în
interior şi la exterior, adiacent peretelui nordic al turnului, în
proximitatea sa în Zwinger-ul existent odinioară în aceeaşi zonă
a turnului.
Materialul ceramic, osteologic şi feroneria au fost
analizate comparativ cu descoperiri similare, contemporane.
Scurtă descriere a descoperirilor. În caseta interioară din
SE parterului turnului, desfiinţându-se pavajul de cărămidă şi
placa de beton armat pe care era aşezat acesta, s-a descoperit
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vechiul pervaz al ferestrei de tragere şi bârnele vechi de
susţinere a podelei primului cat, subsolul fusese umplut în a
doua jumătate a secolului trecut cu o masă de zgură de 2 - 3 m
grosime.
Caseta practicată în exterior, unde paramentul turnului
prezenta o diferenţiere evidentă, a dovedit că zidul laturii de N
înglobase un fost contrafort al vechii incinte a Sighişoarei.
În secţiunea şi caseta săpată în interiorul fostului Zwinger,
spre N în proximitatea turnului s-a descoperit un bogat material
arheologic corespunzător momentului construirii şi funcţionării
militare a turnului (prima jumătate a sec. XVII - mijlocul sec.
XIX).
Săpăturile
sunt primele efectuate în fortificaţiile

segment în jurul bisericii actuale; umpluturile care au fost
atribuite acesteia s-au realizat de fapt în contextul sistematizării
terenului.
În cursul intervenţiei de dislocare a platoului, pe partea de
S a bisericii straturile de cultură au fost în întregime excavate şi
s-a pătruns adânc în solul viu. Aceasta explică atât prezenţa pe
partea de N a straturilor purtate alternând cu pământ curat ce
poate fi calificat cu uşurinţă drept sol viu, cât şi apariţia solului
viu, pe partea de S la adâncimi foarte mici. Fragmente din
structura "originară" a platoului s-au păstrat în partea de V a
bisericii actuale, şi au fost surprinse pe segmente restrânse în
săpăturile din această zonă.
Umpluturile medievale (între solul viu sau straturile de
cultură in situ şi nivelul actual de călcare) au fost depuse în
etape diferite, şi în consecinţă prezintă caracteristici diferite. În
general prima umplutura constă din straturi de lut curat
alternând cu straturi de cultură dislocate (conţinând rare
materiale preistorice sau din secolele V - VI), extrem de bine
tasate şi coborând în pantă accentuată dinspre S spre N; pante
atenuate se înregistrează însă şi pe direcţiile V - E până în
zona scării de N, respectiv E - V dincolo de scară, până la limita
estică a navei, ca şi cum terenul ar fi prezentat o cădere în
partea de mijloc a platoului. Structura straturilor este însă uşor
diferită în partea de NV, ca şi cum cele două zone au fost
umplute în etape distincte.
În ceea ce priveşte evoluţia clădirilor se pot face în acest
stadiu o serie de completări şi adăugiri, după cum urmează:
1. Structuri anterioare bisericii actuale
1a. Pe latura de N, aproximativ în zona intrării, au fost
identificate urmele unei construcţii ale cărei coordonate
planimetrice nu sunt încă precizate; din punct de vedere
cronologic aceasta poate fi legată de bazilică, deci atribuită
secolelor XIII - XIV.
1b. În mai multe puncte ale săpăturii au apărut fragmente
din zidurile exterioare ale bazilicii, confirmându-se faptul că
limitele exterioare ale acesteia erau apropiate de cele ale
bisericii hală. Se poate preciza astfel că fundaţia peretelui sudic
a fost în cea mai mare parte refolosită de elevaţia actuală,
constructorii gotici intervenind doar în punctele în care urmau
să fie amplasate contraforturi. Din peretele de N s-a identificat
doar urma şanţului de demolare, iar din cel vestic un fragment
de zidărie la N de turn, suprapus şi cămăşuit de fundaţia de la
sfârşitul secolului al XV-iea. De asemenea s-a confirmat faptul
că turnul a fost edificat concomitent cu bazilica.
Construcţie de mari dimensiuni, bazilica a fost amplasată
parţial pe un teren stâncos, parţial într-o umplutură cu grade
diferite de tasare. Existenţa construcţiilor din partea de E a
platoului (reprezentând cel puţin substrucţiile viitorului altar) a
determinat poziţionarea bazilicii în marginea platoului, la limita
unei pante artificiale accentuate. În stadiul actual al cercetărilor
presupunem că acestea au fost principalele cauze care au
determinat demolarea treptată a bisericii din această etapă.
2. Biserica actuală
2a. Săpăturile de pe latura de V au confirmat faptul că
turnul actual este refăcut pe fundaţiile turnului bazilicii, cu
modificări de plan nesemnificative - în care se includ şi cele
două contraforturi din faţadă. În plus se poate preciza faptul că
turnul a fost refăcut (cel puţin parţial) înainte de construirea
părţii vestice a bisericii hală, probabil în prima jumătate a
secolului al XV-iea.
2b. Au fost cercetaţi pereţii exteriori ai navei, stabilindu-se
coordonatele tehnice ale acestora şi relaţia cu etapele
anterioare. S-a constatat că turnul scării şi toate contraforturile
pereţilor de N şi S aparţin etapei gotice târzii. Partea de N a

Sighişoarei.

Materialul arheologic este depozitat la Muzeul Militar
Naţional.

Obiectivele cercetării viitoare. Stabilirea nivelului de
în subsolul turnului şi raportul dintre turn şi zidul exterior
al fostului Zwinger al cetăţii; studiu general de parament interior
şi exterior pentru stabilirea fostelor goluri de tragere şi accese.
Propuneri de conservare, protejare, punere în valoare.
Turnul Fierarilor face obiectul unui proiect de restaurare finanţat
de Primăria Sighişoara şi Ministerul Culturii.
Planşa 60
călcare
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Mureş

Punct: Biserica din Deal
Cod sit: 114523.06
Colectiv: Daniela Marcu - responsabil, Ioan F. Pascu (S.C. Darnasus
S.R.L.); Anghel Istrate

În anul 2000 s-a derulat cea de-a treia campanie de
cercetare arheologică a Bisericii din Deal, realizându-se
săpături pe laturile de N, V şi Sale navei actuale. Lucrările s-au
desfăşurat în perioada 1 iunie - 20 august şi au precedat
sistematizarea terenului şi amenajările exterioare.
Principalul rezultat al acestei campanii constă în
clarificarea evoluţiei terenului pe care a fost amplasată biserica
hală. Astfel, s-a stabilit că în momentul în care constructorii
medievali s-au instalat la Sighişoara, ei au găsit la partea
superioară a dealului un platou de formă oval alungită pe
direcţia E - V, ca înălţime mult mai înalt, iar ca lăţime mult mai
mic decât platoul actual. Limita nordică a platoului se afla
aproximativ spre limita nordică a bisericii actuale, unde se
încheia într-o pantă extrem de abruptă. Acest sit fusese locuit în
perioada hallstattiană, şi de asemenea în secolele V - VI.
Nu se poate stabili cu precizie dacă această configuraţie
a fost modificată deja în cadrul primelor etape constructive. În
momentul în care s-a decis însă construirea bazilicii, cândva în
secolul al XIII-iea, prima operaţiune a constat într-o masivă
sistematizare a terenului: partea superioară a platoului a fost
dislocată şi împinsă spre N, pentru a se obţine astfel o
suprafaţă mai mare, adecvată dimensiunilor noii clădiri. În
aceste condiţii trebuie să revenim asupra ipotezei formulate în
1999 privind posibila existenţă a unei cetăţi de pământ pe un
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peretelui de V este adosată atât fundaţiei cât şi elevaţiei
turnului.
2c. În dreptul intrării nordice au fost descoperite urmele
unui portic adăugat bisericii în prelungirea contraforturilor,
probabil în secolul al XVI-iea, în aceeaşi etapă în care a fost
adăugat şi porticul de V.
Din săpătură a fost recuperată o cantitate importantă de
materiale: monede, ceramică, obiecte de podoabă, diverse
obiecte de metal, datând în general din secolele XII - XVII.
Inventarul se află în posesia Muzeului de Istorie din Sighişoara.
Numărul mormintelor cercetate a ajuns la 700, iar
orizonturile şi cronologia acestora rămân cele precizate
anterior. Pe laturile de S şi V ale bisericii au fost identificate mai
multe morminte cu nişă cefalică.
După trei campanii de cercetare, cunoştinţele noastre
asupra bisericii sunt considerabil mai ample şi mai bine
articulate. În momentul de faţă se poate considera că aceste
cercetări sunt realizate în proporţie de 80%, iar pentru
încheierea lor sunt încă necesare câteva secţiuni pe partea de
N a bisericii.

189. Siliştea, corn. Români, jud.

- Primul nivel, situat până la -0,28 I -0,3 m, pe cea mai
mare parte a lungimii secţiunii şi până la -1,5 m, în zona
şan!ului de apărare, are culoare cafeniu închis şi conţine
materiale arheologice;
- Sub acesta se afla un strat de pământ cafeniu-gălbui, de
aproximativ 0,2 m grosime, fără vestigii, ce conţine, la partea sa
inferioară "gresii" galbene, dispuse în mai multe straturi. În zona
şan!ului de apărare această depunere are grosime mai mare
(2,2 m), iar o parte din fragmentele de gresie se află în poziţie
secundară.

- Sub acestea se afla pământul galben, steril din punct de
vedere arheologic.
Dispunerea spaţială a materialelor din capătul de NV al S.
I şi din Cas. A indică existenţa, în această zonă, a unei structuri
de locuire: fragmente de olărie provenind de la vase sparte pe
loc, fragmente de lipitură, "gresii" arse la roşu sau rămase la
culoarea naturală.
În Cas. A a fost identificat complexul 1: un craniu de Bos
Taurus, fragmentar, care se afla sub o lespede arsă la roşu,
înconjurat de fragmente ceramice provenind de la vase mari şi
de fragmente osteologice aparţinând unor animale cu talie
înaltă, dar şi de la altele, de talie mică. Craniul era aşezat pe un
fragment provenind de la o ceaşcă de culoare cărămizie,
decorată cu brâu excizat. În apropiere, tot în Cas. A, dar mai
spre N, se aflau fragmente de râşniţe, un Doppelringe, un cuţit
curb de piatră, o daltă din os, precum şi mai mulţi bolovani de
râu.
Complexul 2 a apărut în C. 1O, la o verificare sub dalele
de piatră şi constă dintr-un vas (depus sub o lespede arsă la
roşu), de culoare cafeniu-închis. Vasul, de formă bitronconică,
cu gâtul scurt şi gura uşor evazată, cu două !orţi (una ruptă din
vechime, aflată tot în groapă), prezenta şi urmele a două
apucători în zona mediană. Din interiorul vasului - umplut cu
pământ - au fost recuperate câteva fragmente ceramice, de
dimensiuni foarte mici şi pigmenţi de arsură. Din aceeaşi
groapă a fost recuperat şi un fragment osteologic uman, de mici
dimensiuni, prezentând o urmă de arsură.
Materialul arheologic. O parte din olăria recuperată în
campania 2000 prezintă decorul caracteristic culturii Costişa:
triunghiuri incizate, cu vârful în jos şi câmpul umplut cu haşuri,
şiruri de impresiuni dispuse imediat sub buza vaselor, încadrate
sau nu de linii incizate, brâuri realizate prin excizie, decor cu
striuri. De asemenea, mai sunt prezente elemente tipologice şi
decorative care trimit spre mediul cultural Monteoru: torţi de
ceşti supraînălţate, cu şa, linii excizate. Analiza statistică indică
prezenţa în proporţie de până la 70 % a ceramicii din pastă
grosieră, neornamentată sau ornamentată cu striuri .
Materialul osteologic recoltat în această primă campanie
de săpături a fost analizat de către Sergiu Haimovici.
Ţinând cont de contextul stratigrafic şi de amplasarea
geografică a sitului avansăm ideea că în aşezarea de pe
"Cetăţuia" nu poate fi vorba de o suprapunere culturală, ci, mai
curând, de o convieţuire a purtătorilor celor două culturi sus
amintite, într-un moment nu foarte evoluat al perioadei mijlocii a
epocii bronzului.
Planşa 61

Neamţ

Punct: Pe Cetăţuie
Cod sit: 124108.01
Colectiv: Neculai Bolohan (UAIC, Fli), Elena Munteanu, Gheorghe
Dumitroaia (CMJ Neamţ)

Localizare. Punctul " Cetăţuia" este situat în partea de NV
a Piscului Cetăţuia - Siliştea şi la S de fostul sat Bîrjoveni (azi
unificat cu Siliştea). Din platoul parţial împădurit, aflat la 448 m
altitudine, a fost desprinsă din vechime, prin săparea unui şanţ,
o suprafaţă de formă triunghiulară, cu lungimea de aproximativ
100 de metri. Aşezarea astfel delimitată, fortificată natural pe
celelalte laturi, are o poziţie dominantă şi prezintă o bună
vizibilitate.
Istoricul cercetărilor. Aşezarea a fost semnalată încă din
1940 de către preotul Constantin Matasă, în Cercetări din
preistoria judeţului Neamţ (BCMI, fasc. 90) şi menţionată,
ulterior, de către Ştefan Cucoş, în Contribuţii la repertoriul
arheologic al judeţului Neamţ (Memoria Antiquitatis, XVIII,
1992).
În urma perieghezelor noastre au fost stabilite obiectivele
generale ale cercetării: cunoaşterea caracterului aşezării şi a
etapelor frecventării acesteia, delimitarea suprafeţei locuite,
identificarea elementelor de fortificaţie şi încadrarea culturală a
vestigiilor.
Cercetări. Pornind de la observaţiile efectuate şi de la
configuraţia terenului, săpăturile au debutat prin trasarea unei
secţiuni, numită S. I (24 x 2 m), orientată NV, pe axul lung al
platoului. Ulterior, situaţia arheologică a impus continuarea lui
S. I spre SE cu încă 1O m, iar spre NV cu 2,3 m. Paralel cu
latura de V a S. I şi la 0,3 m distanţă de aceasta a fost
deschisă, apoi, o nouă suprafaţă, Cas. A (4 x 4 m). Pentru
verificarea situaţiei stratigrafice, au fost realizate câteva
sondaje de control. Astfel, în scopul delimitării întinderii aşezării
a fost trasată, la 48 m distanţă de S. I, pe direcţia NE, o casetă
de control (1,2 x 2,5 m).
Stratigrafie. Pornind de la nivelul actual de călcare s-a
înregistrat următoarea situaţie:
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190. Siliştea, corn.

Siliştea,

jud.

Brăila

şi ocupă o poziţie dominantă asupra zonei din jur. Pantele
dealului coboară abrupt, pe laturile de N şi NE, spre valea râului
Siret, care curge în apropiere; laturile de NV şi V sunt formate
din trepte largi (rezultate din valuri de alunecare). Platoul
dealului include o suprafaţă de câteva zeci de hectare, fiind,
actual, fărâmiţat în numeroase loturi particulare, iar pe latura de
S şi SE este acoperit cu o pădure.
Situl arheologic de pe "Dealul Ruina" este cunoscut din
cercetările de suprafaţă mai vechi şi din literatura de
specialitate. 1 Săpături arheologice sistematice au fost iniţiate în
anul 19922 şi continuate în anii 19943, 19954, 19985 şi 2000. În
aceste campanii a fost precizată stratigrafia staţiunii şi
succesiunea civilizatiilor.
În ceea ce p~iveşte stratigrafia sitului, a fost confirmată
existenţa unei întinse aşezări din eneolitic, cultura Cucuteni,
faza B, amplasată, în special, în zona de NNV a platoului
(sector B), însă nu a fost cercetată arheologic. "Dealul Ruina"
devine intens locuit la începutul epocii fierului, în Hallstatt A,
respectiv în perioada culturii Găva - Holihrady, grupul
Grăniceşti. Aşezarea hallstattiană timpurie de pe "Dealul Ruina"
ocupă întreaga suprafaţă a platoului, iar prin periegheze s-a
constatat că această locuire este răspândită atât pe terasele
dinspre N, NV, cât şi în afara fortificaţiei.
Stratigrafia aşezării hallstattiene timpurii a fost
determinată în timpul campaniilor arheologice amintite mai sus.
Primul nivel de locuire (inferior) are o grosime de circa 0,2 - 0,4
m, fiind marcat de un strat de pământ negru-cenuşiu (măzăros),
cu depuneri arheologice consistente: locuinţe de suprafaţă şi
adâncite, instalaţii de încălzit (vetre în locuinţe şi în aer liber),
gropi menajere şi alte complexe in situ, unele studiate integral.
Acestui nivel de locuire îi apa~ine şi sistemul de fortificaţie al
aşezării (identificat şi cercetat în 1994, 1998), format din şanţ,
val şi palisadă. Nivelul al doilea de locuire (superior) este
marcat printr-o depunere de sol cenuşiu deschis, cu o grosime
de circa O, 15 I 0,2 - 0,25 m. Nivelul este mai sărac în depuneri
arheologice (partea superioară fiind, într-o oarecare măsură,
afectată de lucrările agricole). În acest strat de cultură au fost
cercetate complexe arheologice, între care amintim rămăşiţele
unui cuptor, conservate relativ bine.
Materialul ceramic, din aşezarea hallstattiană, indică o
varietate de forme de vase ornamentate cu striuri, incizii şi
caneluri. Lipsa brâielor alveolate este un element care
precizează faptul că cele două nivele de locuire corespund
fazei mai timpurii a culturii Găva-Holihrady (de tip Grăniceşti,
Mahala III, Volovăţ). Datarea propusă se sprijină şi pe unele
piese descoperite întâmplător pe suprafaţa sitului. În acest
sens, amintim un tipar de piatră folosit la elaborarea celtului de
tip transilvănean, cu analogii în depozitele atribuite etapei Ha Ai
din Transilvania6 şi a două celturi de bronz, de tip transilvănean,
tipice Hallstatt-ului timpuriu. 7
În campaniile arheologice au fost descoperite, în afară de
ceramică, şi alte vestigii caracteristice culturii semnalate:
fusaiole, roţi de car miniaturale, câteva zeci de statuete
zoomorfe (reprezentări de cornute şi cai), două posibile statuete
antropomorfe, greutăţi tronconice cu perforaţii orizontale, ace şi
străpungătoare din os, piese din bronz (lamă de cuţit, ace,
"picătură" de la turnare). Pentru obiectele din bronz au fost
realizate analize macro- şi microstructurale. De asemenea,
cercetările interdisciplinare au inclus prelevarea de eşantioane
(cărbune, chirpic cu amprente de seminţe şi structuri de lemn,
sol) pentru diferite analize. O parte din materialul osteologic a
fost determinat.
Săpăturile arheologice din anul 2000 au avut ca obiectiv
principal investigarea unor complexe apărute în 1998, lămurirea

Punct: Popină
Cod sit: 44006.01
Colectiv: Valeriu Sîrbu - responsabil; Mirela Vemescu, Simion Copilu
(M Brăilei)

Situl - o aşezare nefortificată din prima epocă a fierului,
cultura Babadag 1-11 - se află pe un martor de eroziune
(Popină), de formă triunghiulară (circa 120 x 80 m), cu
înălţimea de 8 - 1O m faţă de luncă, aflat aproape de terasa
înaltă din dreapta râului Buzău, la aproximativ 1 km spre NV de
şoseaua Brăila - Focşani; o parte a sitului a fost distrusă de o
cazemată şi tranşee de război. În afara săpăturilor anterioare, a
mai rămas de cercetat o suprafată de 800 - 900 m2.
În campania din anul 2000 s-a cercetat o suprafaţă de
120m2, identificându-se, cel puţin, 10 complexe: un bordei, o
locuinţă de suprafaţă, o vatră exterioară şi 7 gropi (alte 5 gropi
sunt probabile, dar numai după epuizarea săpăturilor se va
vedea dacă petele cenuşii indică guri de gropi sau doar
depuneri de cenuşă cu rare materiale arheologice).
Întrucât majoritatea complexelor n-au fost săpate în
întregime, materialul arheologic recoltat nu este nici prea bogat
şi nici prea variat: fragmente de vase ceramice, câteva unelte şi
oase de animale în cantitate modestă.
Dintre tipurile de vase remarcăm: a) vasele de provizii şi
borcanele din argilă comună, cu proeminenţe şi brâuri în relief
alveolate; b) vasele mari bitronconice, uneori cu mijlocul
bombat, prevăzute cu proeminenţe conice, unele ornamentate
cu benzi de linii incizate sau în val; c) vasele cu gura
trompetiformă, unele având caneluri orizontale pe gât; d)
castroanele şi străchinile tronconice cu gura invazată, unele
decorate cu linii oblice incizate şi caneluri oblice pe buză; e)
ceştile şi cănile, unele cu umărul pronunţat şi toarte
supraînălţate, decorate cu benzi şi triunghiuri incizate ori cu
cercuri concentrice şi tangente, incizate sau imprimate etc.
Marea majoritate a vaselor ceramice se încadrează în
etapa Babadag 11, dar există un procent semnificativ şi din faza
Babadag I.
În strat s-au identificat şi câteva fragmente de vase tipice
pentru cultura Noua li (îndeosebi de la ceşti), cât şi de vase
getice timpurii sau de amfore greceşti, din sec. IV - III a. Chr.
Piesele au intrat în patrimoniul Muzeului Brăilei.
Planşa 62
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191. Siret, jud. Suceava
Punct: Dealul Ruina
Cod sit: 146664.02
Colectiv: Attila Laszlo (UAIC, Fli); Ion Mareş, Bogdan
Suceava); Mircea Ignat (Univ. Suceava)

Niculică

(MNB

În marginea de E a oraşului Siret se găseşte "Dealul
Ruina", un fragment de cuestă înaltă (398 m), component al
Podişului
Sucevei (subunitatea Podişul Dragomirnei).
Promontoriul dealului respectiv este orientat pe direcţia NV - SE
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stratigrafiei, a succesiunii civilizaţiilor din acest sit, prin trasarea,
în continuare, a S. V I 1998 amplasată aproximativ în zona
centrală a platoului şi care este magistrala care va secţiona
situl.
Pentru lămurirea unor complexe arheologice, studiate
parţial în 1998, paralel cu S. V I 1998 au fost practicate şapte
casete (Cas. 1 - 7, cu dimensiuni, pentru fiecare, de 4 x 3,7 m),
plasate în linie şi cu rezervarea, între ele, a unui martor de 0,3
m şi a unei suprafeţe echivalente (casete intermediare
nesăpate) pentru depunerea pământului, împrejurare justificată
de suprafaţa disponibilă a parcelei de teren. Secţiunea V/ 1998
(cercetată pe o lungime de 60 m şi o lăţime de 1,5 m) a fost
prelungită în acest an cu 148,8 m şi 1,5 m lăţime. Pentru
cercetarea unei gropi rectangulare identificată în S. V I 2000,
între m. 97, 1 - 101,5, a fost trasată, paralel cu S. V I 2000,
Cas. 8 / 2000 (dimensiuni 4,4 x 3,4 m).
Stratigrafia rezultată în urma săpăturilor din acest an nu
diferă de cea întâlnită în campaniile anterioare. Complexele
studiate vor fi prezentate succint în continuare.
Complexul 1 I 2000, surprins în Cas. 1, constă dintr-o
grupare de lipituri arse, cu o grosime de circa 0,25m, apărute în
nivelul inferior hallstattian timpuriu (-0,35 m I -0,6 m), provenite
de la o construcţie (posibil o vatră în aer liber) răvăşită din
vechime. Este important faptul că lipiturile apar în zona de
structură a valului de apărare. De la baza nivelului inferior
hallstattian a fost identificat un şanţ (lung de 3,7 m, lat de 0,45 /
0,5 m) săpat în solul brun-gălbui şi galben (steril arheologic), de
la -0,7 m până la - 1,7 m (măsurători de la nivelul actual), oblic
pe acesta fiind un altul; ambele şanţuri aparţin primei aşezări
hallstattiene, au fost săpate în zona de structură şi la baza
valului de apărare, sunt lipsite de materiale arheologice pe
suprafeţele investigate şi este dificil de precizat, în această
etapă a cercetării, care a fost destinatia lor.
Complexul 2 / 2000. În Cas. 2, la limita dintre cele două
nivele hallstattiene (-0,3 I 0,35 m), pe toată suprafa!a casetei a
fost cercetată o depunere consistentă formată din fragmente
ceramice, pietre, bucăţi de lutuieli, fragmente de vatră, oase de
animale, două statuete zoomorfe (bovidee), o lamă de silex;
depunerea marchează un complex de locuire, investigat partial.
Complexul 3 / 2000. În S. V I 2000, între m. 83 - 94' (C.
56 - 63), la limita dintre cele două nivele hallstattiene (-0,3 / -0,4
m), a apărut o grupare de fragmente ceramice (vase
întregibile), pietre (unele cu urme de arsură), bucă!i de chirpic
ars cu amprente de nuiele, fragmente de greutăţi tronconice,
cărbune; depunerea aparţine unui complex de locuire surprins

care pot fi în

relaţie

cu un eventual complex de locuire, surprins

parţial.

Vatra 2 / 1998. În Cas. 4, în partea superioară a nivelului
inferior hallstattian timpuriu (-0,4 m) a fost cercetată, în
continuare, o vatră în aer liber, apărută în Cas. 1 / 1998; vatra,
deranjată din vechime, avea, iniţial, o formă circulară (diam.
aprox. = 1,9 m), cu o structură mozaicată formală din lipituri
arse, cu grosimi de 0,04 m, aplicate pe sol.
Groapa 1 / 1998. În aceeaşi casetă, a fost cercetată, în
continuare, o groapă ovală (surprinsă în S. V / 1998 şi Cas. 1 I
1998), tăiată din nivelul superior hallstattian (la -0,3 I -0,35 m),
cu diametrul, la gură, de 2,4 x 3 m şi adâncimea de -1,3 m; pe
marginea de E a gropii a fost identificată (în 1998 şi 2000) o
lentilă de pământ galben (cu o grosime de 0,4 I 0,6 m şi o
lungime de 2,4 m), cu două trepte de coborâre; aproape de
groapă este amplasată vatra 2 I 1998, care aparţine nivelului
inferior hallstattian.
Groapa 1 I 2000. În Cas. 5, în nivelul inferior hallstattian
(-0,4 m) au fost descoperite fragmentele unui vas (întregibil)
care "căpăcuiau" partea de sus a unei gropi ovale, surprinsă la 0,65 m, cu diametrul de 1,5 x 1,7 m şi adâncimea de -0,9 m
(faţă de nivelul actual); în umplutura gropii, la adâncimi diferite,
au fost găsite fragmente ceramice de la diferite vase, iar la
fund, cărbune, pietre şi ceramică.
Groapa 2 / 2000. În S. V I 2000 şi Cas. 8 (trasată în linie
cu secţiunea, pe latura de N, între m. 97, 1 - 101,5, cu
dimensiunile 4,4 x 3,4 m şi martor, desfiinţat la final, de 0,6 m) a
fost investigată o groapă rectangulară (cu lungimea, la gură, de
2,8 m, lăţimea de 0,8 m şi adâncimea de de -1,9 m, faţă de
nivelul actual), săpată de la baza nivelului inferior hallstattian (0,6 m), sub complexul 3 I 2000; în pământul negru-feruginos al
gropii au fost găsite câteva fragmente de greutăţi tronconice (în
partea superioară), bucăţele de chirpic ars şi fragmente
ceramice; pere!ii gropii se îngustau, spre fundul plat, având o
sectiune trapezoidală
· Groapa 3 / 2000. În S. V I 2000, între m. 120,8 -122,5 (C.
80 - 82) a fost cercetată, parţial, o groapă ovală descrisă la
complexul 4 / 2000.
Groapa 4 / 2000. În S. V I 2000, între m. 130 - 131 (C.
88) a fost investigată, parţial, o mică groapă tronconică
(diametrul, la gură, de 0,34 m şi O, 17 m la fund, adâncimea de 1, 1 m, de la nivelul actual) săpată de la baza nivelului inferior
hallstattian (-0,7 m); în umplutura gropii (de par) au fost găsite
câteva lipituri arse.
Groapa 5 / 2000. În S. V/ 2000, între m. 134 - 136 (C. 90
- 91) a fost cercetată, parţial, o groapă ovală (diametrul, la gură,
pe axul lung, de 1,08 m, adâncimea de -1,45 m, faţă de nivelul
actual) săpată de la baza nivelului inferior hallstattian (-0,65 m);
din umplutura gropii au rezultat fragmente ceramice (şi un vas
întregibil), cărbune, lutuieli şi o piatră plată amplasată la fund.
Groapa 6 / 2000. În capătul de V a S. V I 2000, între m.
146 - 148 (C. 98 - 99), a fost cercetată, parţial, o groapă ovală
în plan (diametrul, la gură, pe axul lung, de 0,6 I 0,75 m şi
adâncimea de -1,48 m la fund) săpată de la baza nivelului
inferior hallstattian (-0,7 m); pereţii gropii sunt aproape drepţi în
partea superioară (pe 0,5 m adâncime, de la nivelul din care a
fost tăiată) şi oblici până la fundul uşor albiat, astfel că
secţiunea gropii este trapezoidală în această zonă; groapa are
o adâncime de -1,2 m de la nivelul în care a fost săpată (-1,9 m,
fa!ă de nivelul actual). În partea superioară a gropii (de la -0,6
m), şi în continuare până în zona în care se unesc cele două
porţiuni distincte, s-a remarcat o depunere de bucă!i de chirpic
ars, în pozi!ii secundare, cu dimensiuni diferite (cele mari fiind
de 0,25 I 0,3 m), iar în partea inferioară stratele succesive de
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Complexul 4 / 2000. În aceeaşi secţiune, între m. 114 127 (C. 76 - 85), în acelaşi nivel şi adâncime, a fost delimitată o
depunere alcătuită din fragmente ceramice (vase întregibile),
lutuieli cu amprente de nuiele, pietre (unele cu urme de ardere),
zgură (?), fragmente de greutăţi tronconice; sub depunerea de
chirpic ars, provenit de pereţii unei locuinţe, a fost găsită o
!uluială subţire (pe circa 2 m2, între m. 125 - 126); de
asemenea, între m. 120,8 - 122,5, la -0,47 m, a fost cercetată,
parţial, o groapă (sub depunerile amintite) săpată de la baza
nivelului inferior de locuire hallstattiană până la -1,05 m (faţă de
nivelul actual); în umplutura gropii au fost găsite bucăţi de
chirpic ars şi fragmente ceramice; rămâne ca viitoarele
cercetări să clarifice mai bine raportul dintre locuinţă şi groapă.
Complexul 5/2000. În aceeaşi secţiune, între m. 131 132 (C. 88), în nivelul superior de locuire hallstattiană timpurie,
de la -0,2 I -0,35 m, a apărut o mică aglomerare de fragmente
ceramice, !uluieli, pietre, un fragment de greutate tronconică,
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umplutură au o formă albiată, fiind impregnate cu bucăţele de
chirpic ars, cărbune şi fragmente ceramice. Dacă bucăţile de
chirpic ars, cu amprente de nuiele (groase şi subţiri) şi de
scânduri, le considerăm ca fiind de la o construcţie dezafectată
(locuinţă de suprafaţă) şi resturile au fost depuse în groapă,
aceasta poate fi o groapă menajeră, în acelaşi timp după forma
ei, fără alte elemente probatorii, ar putea reprezenta, cu
rezervele cuvenite, acele "sisteme de încălzire" aşa cum au fost
descoperite la Mahala, Grăniceşti şi alte staţiuni din cultura
Gava-Holihrady, în forma unor gropi cu resturi de vetre şi
cuptoare. 8
Pe lângă ceramică, în campania din acest an, au fost
descoperite şi alte vestigii caracteristice culturii Gava-Holihrady
(grupul Grăniceşti): statuete zoomorfe (reprezentări de cornute
şi cai), fusaiole I modele de roţi de car, greutăţi tronconice
(întregi şi fragmentare), râşniţe, obiecte de silex.
Materialul arheologic, din toate campaniile, se află în
colecţiile Muzeului Naţional al Bucovinei, fiind în cea mai mare
parte restaurat iar o parte din piese au fost expuse în cadrul
unor expoziţii temporare.
Obiectivele viitoarelor cercetări constau în dezvelirea
integrală a complexelor studiate parţial în campaniile
anterioare, continuarea săpăturilor pentru cercetarea fortificaţiei
şi delimitarea extinderii aşezării hallstattiene timpurii din afara
şanţului de apărare, trasarea în continuare a secţiunii
magistrale (S. V) în sectorul B, pentru stabilirea stratigrafiei, a
succesiunii civilizaţiilor (Hallstatt timpuriu şi Cucuteni B) şi
cercetarea noilor complexe arheologice. De asemenea, ne-am
propus realizarea ridicării topografice şi investigarea
arheomagnetică a sitului.
Situl de pe "Dealul Ruina" este afectat, la suprafaţă, de
lucrările agricole, fiind fărâmiţat în numeroase loturi particulare.
Pentru conservarea şi protejarea lui se propune achiziţionarea,
sau scoaterea temporară din circuitul agricol a unor suprafeţe
destinate săpăturilor arheologice.

5); un alt exemplar, similar, a fost găsit (în 1995) aproape de
primul (la mică distanţă de releul de pe dealul Ruina) şi este
posibil să fie vorba de un depozit; acest celt (inedit) se afla în
posesia unui locuitor din oraşul Siret.
a. Attila Laszlo, op. cit., p. 57.

În anul 1969 au fost efectuate cercetări arheologice de
de către dr. Mircea Ignat. Date despre sit, încadrarea
culturală şi cronologică a aşezărilor, materiale arheologice,
vezi, Nicolae Ursulescu, Mugur Andronic, Florin Hău, în:
Suceava, XIII - XIV, 1986 - 1987, p. 90 - 92.
2. Iniţiate de Universitatea "Ştefan cel Mare" şi Muzeul Naţional
al Bucovinei din Suceava.
3 . Mircea Ignat, Ion Mareş, în: Cronica cercetărilor arheologice.
Campania 1994, Cluj-Napoca, 1995, p. 83.
4• Colaborare intre Universitatea "Ştefan cel Mare", Muzeul
Naţonal al Bucovinei din Suceava şi Universitatea "Al. I. Cuza",
laşi; Mircea Ignat, Attila Laszlo, Ion Mareş, în: Cronica
cercetărilor arheologice. Campania 1995, Brăila, 1996, p. 114 115.
s. Attila Laszlo, Ion Mareş, Bogdan Niculică, în: Cronica
cercetărilor arheologice. Campania 1998, Vaslui, 1999, p. 107 108.
6 . Nicolae Ursulescu, Mugur Andronic, Florin Hău, op. cit., p. 91,
pi. IV I 9; Attila Laszlo, Începuturile epocii fierului la est de
Carpaţi. Culturile Gava-Holihrady şi Corlăteni-Chişinău pe
teritoriul Moldovei, Bucureşti, 1994, p.143, 145, fig. 5012 - 3.
Şi opinia că acest tipar a fost utilizat pentru elaborarea unor
dălţi, cf. Mircea Ignat, în: Suceava, XX, 1993, p. 377, nota 15.
7. Un celt a intrat în colecţiile Muzeului Naţional al Bucovinei
(achiziţie) şi este publicat (Mircea Ignat, op. cit., p. 376, fig. 1 I

următoare.

192. Stelnica, corn. Stelnica, jud.

Ialomiţa

Punct: Grădiştea Mare
Cod sit: 94508.03
Colectiv: Niculae Conovici - responsabil, Anca Ganciu (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 0,5 - 2 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
locuinte şi alte amenajări din evul mediu târziu şi epoca
mode~nă. În anul 2000 a fost interceptată o groapă
hallstattiană. Locuirile medievală şi modernă împreună cu
·amenajările contemporane efectuate de fostul I.AS., care au
implicat masive deplasări de pământ cu mijloace mecanice au
afectat în mare măsură nivelurile pre- şi protoistorice.
În anul 2000, săpăturile arheologice în necropola getică
de la Stelnica - Grădiştea Mare s-au desfăşurat în perioada 14
iulie - 2 august.
S-a continuat cercetarea în zona estică a necropolei, prin
secţiunile S. XII - 1 şi S. XI - 1, care au arătat că ne aflăm în
limita sa estică. S. IX - 1 şi VIII - 1 au fost şi ele lipsite de
complexe getice în jumătatea de E. Au fost reluate cercetările
în zona vestică, prin S. XVIII, XIX şi XX. Aceste ultime secţiuni
nu au fost încheiate, urmând a fi continuate în campania

1

suprafaţă

Vestigii medievale şi moderne. Complexele medievale
moderne au apărut în continuare în toate sectoarele.
Două şiruri paralele de gropi cilindrice conţinând pari de
lemn putreziţi (d = 14 - 20 cm), delimitând probabil o uliţă
mărginită de garduri, a apărut în S. XII - 1 şi S. XI - 1, C. 15 17. Ele vin în continuarea celor din secţiunile săpate anterior.
Sfârşitul acestei "uliţe" era în S. XI - 1, unde nu au mai apărut
decât două gropi de pari. Judecând după adâncimea redusă la
care au apărut, aceste garduri au fost cu puţin anterioare
apariţiei I.AS-ului. Din aceeaşi perioadă (sec. XIX - prima
jumătate a sec. XX) mai sunt două gropi de par din S. XII - 1 şi
Gr. 93, tronconică, care tăia podeaua unei locuinţe medievale
cu cuptor. Alte gropi moderne de pari au apărut în zona vestică,
în S. XVIII. Cea din C. 5 a deranjat un mormânt de incineraţie
getic (M. 237). Două gropi de par, ceva mai vechi, fără urme de
lemn în ele, au apărut în S. IX - 1. Alte gropi moderne au fost
descoperite în S. IX - 1şi S. VI 11 - 1.
Din locuirea medievală târzie fac parte patru locuinţe
apărute în S. XII - 1, una mai mică (C. 14 - 15) şi două vetre în
aer liber. Elementele de datare pentru aceste locuinţe sunt
fragmentele ceramice, unele smălţuite, de factură locală,
fragmente de la un vas smălţuit cu decor vegetal de factură
orientală şi două lulele turceşti.

târzii
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Necropola getică. Săpăturile din acest an au evidenţiat
faptul că în partea de E am ajuns la marginea necropolei getice.
Singurul mormânt apărut în această zonă este M. 228, din
capătul de V al S. XII - 1. Este posibil ca locuinţele medievale
să fi deranjat totuşi unele morminte, aşa cum a arătat
descoperirea unor oase calcinate pe vatra cuptorului locuinţei
din S. XII - 1. La fel, în S. IX - 1 şi S. VIII - 1, care se află mult
mai spre V, morminte getice au apărut numai în jumătatea lor

proeminenţe şi "potcoave" în relief şi cu apucători semiovale
sub diametrul maxim. Spre NNE s-au găsit alte două vase,
practic întregi: o cupă cu picior tronconic, lucrată la roată şi
decorată cu caneluri orizontale atât pe cupă, cât şi pe picior;
spre dreapta se afla un pahar mic lucrat cu mâna. În interiorul
cupei şi în afara ei au apărut oasele calcinate împreună cu
obiectele personale ale defunctei, trecute prin foc: două aplice
din fier, una trapezoidală şi alta discoidală, un inel de bronz cu
şaton plat, un obiect din sârmă de bronz (fibulă ?) şi o aplicaţie
în formă de elice tripaletată din bronz. Osemintele calcinate şi
cele două vase se aflau la adâncimea de -0,61 m. Nu avem
certitudinea că toate oasele calcinate se aflau iniţial la interiorul
cupei cu picior.
Un alt mormânt care ar apa~ine aceleiaşi categorii era M.
245, aflat în S. XVIII, C. 1, la numai -O, 15 m adâncime, în
arătură. El se prezenta sub forma unei aglomerări de oase
calcinate împreună cu un obiect neidentificat din bronz (complet
topit). În apropiere, de jur împrejur, au fost găsite numeroase
fragmente de amforă, probabil de la acelaşi exemplar. Printre
oase s-au găsit şi două fragmente ceramice lucrate cu mâna.
Cum nu au fost descoperite urme certe ale unei urne,
presupunem că amfora şi vasul lucrat cu mâna erau vase de
ofrandă ale unui mormânt cu osemintele depuse pe sol. Nu
excludem nici posibilitatea ca la adâncirea săpăturii să mai
apară şi alte resturi ale M. 245.
Cele mai numeroase morminte descoperite în acest an
apa~in tipului de incineraţie cu urnă.
M. 229, descoperit în S. IX - 1, C. 1, -0,38 m, se distinge
prin inventarul său deosebit. El a fost pa~ial deranjat de
intervenţii moderne, cu fragmente împrăştiate de plug. Urna era
un vas cu corp globular şi fundul evazat, cu umbo, lucrat cu
mâna şi lustruit la exterior; partea superioară lipsea dar
presupunem că era vorba de o cană. El era acoperit cu
numeroase fragmente trecute prin foc şi deformate ale unui
obiect din tablă de bronz. Analiza fragmentelor a dus la
concluzia că erau resturile unui coif cu obrăzarele prinse cu
balamale. Printre osemintele din urnă s-au descoperit: o
cataramă de harnaşament masivă din bronz; resturi dintr-o
zăbală compusă din inele, cu psalii în formă de S din fier, foarte
corodate şi incomplete; resturi dintr-un obiect de tablă de fier,
trecut prin foc. Este al doilea mormânt de războinic descoperit
în necropolă, după M. 151 (fără urnă, dar cu zăbală, psalii şi
cataramă de harnaşament din fier).
M. 231 şi M. 232 s-au descoperit în S. VIII - 1, C. 3, la O, 19 m. Ele se prezentau sub forma a două aglomerări de
cioburi lucrate cu mâna şi oase calcinate, aflate la distanţă de
cca. 0,5 m unul de celălalt. Fragmentele ceramice făceau parte
din vase diferite, ceea ce ne împiedică să le atribuim aceluiaşi
mormânt. M. 231 avea ca inventar o fusaiolă, piesă de inventar
feminin.
M. 234, 235, 238, 239 şi 240, găsite în S. XVIII, C. 3 şi 2
la adâncimi cuprinse între -0, 15 I -0,25 m, se prezentau sub
forma unor aglomerări de fragmente ceramice, cele mai multe
incluzând şi fundul vaselor respective, asociate cu oase
calcinate. La M. 235 era vorba de un vas cu pereţii groşi, corpul
bombat şi gura verticală, iar în celelalte cazuri de căni, toate
lucrate cu mâna. Fiind foarte deranjate de plug, urmează ca
analiza fragmentelor ceramice şi a oaselor calcinate să
stabilească dacă nu cumva erau de fapt mai puţine morminte.
M. 248, mai bine păstrat, a apărut în C. 1 al aceleiaşi
secţiuni la -0,3 m. Urna era o cană bitronconică lucrată cu
mâna, cu toarta uşor supraînălţată, având la interior oase
calcinate.

vestică.

În campania anului 2000 au fost cercetate 22 morminte,
dintre care 4 de inhumaţie, 2 (?) de incineraţie cu oasele
depuse direct pe sol şi groapă alungită şi 19 de incineraţie cu
urnă. Datorită adâncimii mici la care se aflau, aproape toate au
fost deranjate de lucrările agricole. Face excepţie M. 233, de
inhumaţie, aflat la -0,68 m.
Mormintele de inhumaţie. M. 228, identificat încă din
1998 în capătul de V al S. XII - 1 şi martorul spre S. XIII - 1, dar
cercetat în acest an, era orientat ESE - NNV. Scheletul era
aşezat în decubit dorsal, cu braţele aduse pe piept. Picioarele
de la genunchi în jos nu se păstrau, fiind distruse de un şanţ
modern. Craniul nu a putut fi recuperat, dispărând în intervalul
dintre cele două campanii. Apa~inea unui adult, poate de sex
feminin după conformaţia oaselor.
M. 233, descoperit în S. VIII - 1, C. 1, era şi el lipsit de
orice inventar. Orientare SSE - NNV. Scheletul se afla într-o
poziţie oarecum nefirească: era chircit pe partea dreaptă, dar
piciorul drept era mai puternic îndoit, cu genunchiul ridicat.
Braţele erau încrucişate cu palmele aduse spre umeri. Capul
era cu privirea spre NE, dar cu partea occipitală în sus, ca şi
cum ar fi stat ridicat. În legătură cu această poziţie se poate
presupune fie că persoana respectivă a fost depusă în stare de
moarte aparentă, fie că a fost pus într-un sac sau giulgiu,
înainte de apariţia lui rigor mortis. Este un schelet de adult.
M. 237, descoperit în S. XVIII, C. 3 - 4, la -0,25 m, de
adult, avea orientarea SSE - NNV. Craniul şi partea superioară
dreaptă a toracelui au fost distruse de o groapă de par
modernă. Din craniu nu s-a mai păstrat decât o parte din calotă.
Nu avea inventar. Acest mormânt de inhumaţie era flancat în
zona picioarelor de patru morminte de incineraţie cu urnă (M.
234, 236, 238, 239).
M. 249, descoperit în S. X - 1 şi S. IX - 1, C. 7, la -0,65 m,
nu avea oseminte. La descoperirea lui în 1998 am presupus că
era o galerie de animal, deşi avea orientarea clară a unui
mormânt getic, SSE - NNV. În acest an, în capătul de SSE au
apărut însă două lespezi de piatră suprapuse pa~ial şi o
fusaiolă. Acest tip de inventar este caracteristic în necropola
noastră pentru multe morminte de inhumaţie apa~inând unor
persoane de sex feminin. Acest fapt ne determină să atribuim şi
acestei gropi alungite semnificaţia de mormânt de inhumaţie. În
martorul dintre cele două secţiuni apărea şi o intervenţie
modernă care suprapunea groapa. Lipsa scheletului s-ar putea
explica aşadar prin deranjarea mormântului în epoca modernă,
dar poate mai bine prin clasificarea mormântului în categoria
cenotafurilor. O intervenţie modernă nu avea cum să duc
dispariţia completă a unui schelet decât în urma unei săpături
arheologice anterioare, ceea ce nu este cazul.
Mormintele de incineraţie. M. 230, din S. IX - 1, C. 3
făcea parte din categoria mormintelor cu groapă alungită şi
osemintele depuse direct pe sol. El se afla la cca. 1 m spre S
de M. 227, de acelaşi tip, descoperit în 1998. Forma gropii nu a
putut fi distinsă, în parte şi datorită unor intervenţii moderne. Ea
poate fi însă dedusă din poziţia inventarului, respectiv spre
SSE, la -0,43 m au apărut fragmente dintr-un vas în formă de
clopot, lucrat cu mâna, decorat la partea superioară cu
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Tot în C. 3 al S. XVIII, la -0,2 m a apărut şi M. 236, al
era o cană de import, lucrată la roată, cu firnis roşu
la exterior. Partea superioară era distrusă şi împrăştiată de
plug. În interiorul vasului, alături de oase calcinate puţin
numeroase, aparţinând probabil unui copil, s-au găsit mai multe
obiecte trecute şi ele prin foc: o aplică discoidală din bronz,
decorată prin ştanţare, 13 mărgele din sticlă decorate cu "ochi'',
un pieptene ornamental din os, decorat prin incizie, un melc
marin mic (de tip Kauri), un fragment dintr-un tub de os şi
resturi dintr-un obiect din sârmă de bronz (fibulă ?).
M. 241, 242, 243 şi 244 au apărut în S. XIX şi au fost
toate deranjate. Ultimul a apărut de fapt în caseta practicată în
malul de S al secţiunii. Urna M. 241 era un castron lucrat la
roată, din pastă cenuşie; alături de oasele calcinate au apărut
fragmente deformate din două brăţări de bronz, 3 mărgele de
sticlă şi un fragment de sârmă de fier. M. 242 avea ca urnă un
vas clopot, asemănător celui din M. 230. El era acoperit de o
strachină lucrată la roată, cu gura verticală. Partea superioară a
urnei a fost deranjată de plug, împreună cu oasele calcinate.
Adâncimea la care au apărut părţile in situ era de -0,3 m. Nu
avea inventar. M. 243 se afla la cca. 0,25 m N de M. 241,
adâncimea -0, 1 m. Urna era o cană (?) lucrată la roată, cu o
mare parte din cioburi căzute la interior. Nu s-a găsit toarta şi
nici buza vasului. Nu avea inventar. M. 244, găsit la -0, 1 m
avea ca urnă un vas mic lucrat cu mâna, probabil borcan, din
care s-a păstrat doar partea inferioară. Nu avea inventar.
În S. XX săpătura a avansat doar pe alocuri până la -0,4
m, în rest nedepăşind -0,25 m. În partea estică a secţiunii au
fost interceptate capetele secţiunilor anterioare. În C. 6, la -0, 18
m, în martorul dintre capetele S. XIV şi S. XV a apărut M. 246.
Urna era o amforă mică, din care s-a păstrat doar jumătatea
inferioară şi un fragment de buză cu toartă. Printre oasele
calcinate au apărut fragmente deformate dintr-o brăţară masivă
din bronz cu aplicaţii şi un inel de bronz cu şaton plat şi decor
imprimat.
M. 247 a apărut la -0,25 m în C. 12. Urna era un crater
lucrat la roată, cu torţi orizontale şi gura verticală decorată cu
linie în val incizată. Era acoperit cu o strachină lucrată la roată,
spartă in situ. Peste resturile capacului s-a găsit un fragment de
cuţit din fier şi unul de sârmă de fier, probabil modern.
În total, din totalul de 244 morminte getice descoperite
până acum, 113 sunt de inhumaţie, 87 de incineraţie cu urnă şi
44 de incineraţie cu osemintele depuse direct pe sol.
Groapa hallstattiană. În S. VIII, C. 3 - 4 a apărut o
groapă tronconică (Gr. 95), cu gura de formă ovală. Adâncimea
gropii era de cca. -1 m. În umplutura ei s-au observat fragmente
de cărbune, oase de animale mari şi mici, câteva carapace de
broască ţestoasă, fragmente de vatră şi lipitură arsă precum şi
fragmente ceramice de aspect hallstattian, cu luciu negru sau
brun exterior, unele şi la interior. Un fragment era decorat cu
nervuri verticale. Este prima groapă hallstattiană descoperită la
Grădiştea Mare. O datare mai precisă nu poate fi avansată,
datorită caracterului prea fragmentar al materialului ceramic.
Complexe Coslogeni. În acest an au apărut doar două
complexe aparţinând culturii Coslogeni: marginea de S a
cenuşarului descoperit în S. XIV - 1 şi S. XIII - 1, a fost
surprinsă în S. XII - 1, C. 13 - 14. În S. XI, C. 33 a apărut partea
inferioară a unei gropi cilindrice (Gr. 96), cu diametrul de 0,75 0,8 m, din care s-au recoltat câteva fragmente ceramice
Coslogeni şi oase de animale. Este cel mai estic complex
Coslogeni din acest sit.
Descoperiri neolitice. În afara câtorva fragmente
ceramice izolate în S. IX - 1, nu au mai apărut alte elemente ale
locuirii neolitice.

Reluarea

cercetărilor

în partea de V a sitului a dus la
a numărului de morminte descoperite,
acestea ocupând, se pare, un loc mai central în cadrul
necropolei. Reţin atenţia mormântul de războinic (M. 229), dotat
cu coif şi piese de harnaşament, precum şi unele morminte
feminine de incineraţie, cu inventar mai bogat. Din păcate,
tocmai această zonă a fost mai puternic afectată de lucrările
mecanice, astfel că mormintele se găsesc aproape de
suprafaţă şi sunt în cea mai mare parte distruse. O menţiune
specială merită şi aparitia pentru prima dată în acest sit a unui
complex hallstattian. În 'anii următori se vor continua şi extinde
cercetările în acest sector precum şi în zona de S, atât cât o vor
permite condiţiile de la faţa locului.
Materialele arheologice descoperite au fost depozitate la
Muzeul Judeţean Ialomiţa din Slobozia, pentru restaurare şi
conservare. Doar obiectele mărunte din metal, sticlă, os au fost
aduse temporar la Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan"
pentru a fi studiate, unele şi conservate. Ulterior ele vor reveni
tot muzeului. Osemintele umane urmează a fi studiate de către
Laurenţia Georgescu.
Nu se pune problema conservării in situ a descoperirilor
arheologice, fiind vorba de un sit afectat de lucrări agricole şi
mecanice. O parte a inventarelor mormintelor descoperite
precum şi obiecte aparţinând culturii Coslogeni vor fi prezentate
în expoziţia de bază a Muzeului Judeţean Ialomiţa, în curs de
amenajare.
Un raport preliminar amplu, acoperind perioada 1987 1996 va apărea în volumul "Materiale şi cercetări arheologice"
editat de Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan". Rezultatele
parţiale ale săpăturilor au fost prezentate la sesiunile anuale de
rapoarte arheologice, în mai multe comunicări ştiinţifice şi au
fost publicate succesiv în Cronica cercetărilor arheologice din
România.

cărei urnă

creşterea spectaculoasă

Le lieu dit "Grădiştea-Mare" est situe dans J'interfluve du
Danube nomme "Balta Borcei", au nord du pont ferroviaire de
Feteşti - Cernavoda. li a une superficie d'environ 15 ha et 0,5 2 m de hauteur. Les fouilles sont concentres sur un necropole
gete du IVe - I/le siecles av. J.-C. Dans le meme endroit on a
decouvert des vestiges d'autres epoques: du neolithique
(civilisation de Boian), de l'epoque du bronze recent (civilisation
de Coslogeni), medievales tardifs et modernes, le tout dans le
perimetre d'une ferme zootechnique d'Etat. L'an 2000, apres la
fin de la recherche dans J'extremite Est de la necropole on a
repris J'investigation de sa partie Ouest.
De J'epoque medievale recente et moderne l'on a
decouvert quatre cabanes et deux foyers en plain air.
Dans la necropole, on a trouve 22 tombes, dont 4 a
inhumation, 2 a cremation avec Ies ossements deposees au
meme le sol et 19 a cremation a urne. La plupart des tombes,
trouves apetite profondeur, ont ete deranges par Ies labours et
par autres travaux mecaniques. Le mobilier funeraire des
tombes a cremation est constitue par la ceramique locale
(travaillee la main et tournee), une cruche hellenistique, des
pieces de parure (3 bracelets en bronze, une applique
helicoidale, trois appliques en fer et une auire en bronze, deux
anneaux en bronze, un petit peigne en come etc.). Un interet
particulier presente la tombe M. 229: /'urne, une vase travaillee
a la main a corps globulaire, etait couverte par Ies restes d'un
casque hellenistique en bronze detruit par le feu; parmi Ies os
incineres on a trouve une bouc/e de harnais en bronze, et un
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numeroase cărămizi, precum şi material tegular roman. Odată
cu îndepărtarea dărâmăturii a fost scos în evidenţă zidul unei
clădiri. El a fost construit pe o fundaţie din piatră de râu,
nelegată cu mortar, ci numai cu pământ bătut. Elevaţia era
realizată din doi paramenţi, alcătuiţi din piatră nefasonată, sau
fasonată sumar şi un miez din piatră de râu. Elevaţia era prinsă
cu mortar. La realizarea acestui zid a fost folosită aceeaşi
tehnică ca şi la ridicarea acelui pronaos ataşat bisericii la V de
turnul acesteia.
Pentru a ne edifica în privinţa ductului zidului spre sud,
am trasat o secţiune, notată S1, cu dimensiunile de 6,5 x 1,5 m,
pornind de la axul altarului, lăsând un martor de 0,6 m. Şi în
această secţiune a fost surprinsă acea dărâmătură, însă pe o
suprafaţă de cca. 1 x 4 m, ea a fost demontată în cursul unei
săpături arheologice anterioare.
În interiorul altarului capelei reformate al cărei duct a fost
evidenţiat în urma săpăturilor din anii 1969 - 1970 am efectuat o
altă casetă C2, în care a fost descoperit un mormânt fără
inventar. La adâncimea de -1,8 m a fost surprins un complex
conţinând puţine fragmente ceramice databile în perioada de
tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului. Complexul, poate fi
marginea unei locuinţe de tipul celor adâncite ce cobora până la
-1,8 m.
Imediat sub nivelul de dărâmătură menţionat anterior au
început să apară morminte. Dintre ele, doar puţine au avut
obiecte de inventar. Şase aveau monede, dintre care cele mai
vechi sunt datate în secolul al XVI-iea. În total au fost
descoperite 48 morminte.
Cercetărilor viitoare le revine sarcina de a elucida
funcţionalitatea ansamblului din care făcea parte zidul
descoperit de noi.

mors en fer detruit par le feu.
L'an 2000 on a decouvert un premier complexe
hallstattien, la fosse 95 de forme tronconique, a -1 m de
profondeur. Elle contenait des restes du charbon, des cendres,
os d'animaux, fragments d'enduit et de foyer brules, et
quelques fragments ceramiques lustres a noir ou brun, dont /'un
nervures.
La fosse 96 appartenait a la civilisation de Coslogeni.
Seuls quelques fragments ceramiques isoles datent de
l'epoque neolithique recente.
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193. Strei, or.

Călan,

jud. Hunedoara

Punct: Biserica „Adormirea Maicii Domnului"
Cod sit: 87530.02
Colectiv: Adriana Pescaru - responsabil, Nicolae
Vasile Ferencz (MCDR Deva)

Cătălin Rişcuţa,

Iosif

Satul Strei se află situat pe cursul inferior al văii Streiului,
pe malul stâng al râului, în apropierea oraşului Călan şi a
Streisângeorgiului, care se află pe malul opus. Biserica datând
din secolul al XIII-iea, este amplasată pe terasa înaltă a râului,
în mijlocul vechiului cimitir al satului. Situl a mai fost investigat
în două campanii, între anii 1969 - 1970, cu prilejul restaurării
monumentului istoric, de către Radu Popa şi Gheorghe Lazin,
rezultatele săpăturii fiind publicate parţial. Cercetările au
evidenţiat faptul că cimitirul şi biserica suprapun o vil/a rustica.
Deasemenea, în imediata vecinătate a fost cercetată o aşezare
datând din sec. al IV-iea.
Cu această ocazie a fost consolidată terasa prin
realizarea unui zid din piatră la cca. 20 m spre E de monument
şi umplerea cu pământ a golului rezultat, până la nivelul
bisericii. Totodată, a fost amenajat un sistem de preluare a
apelor provenite din precipitaţii.
Iniţial, prezenţa noastră la acest obiectiv a avut ca scop
urmărirea şi salvarea vestigiilor care ar fi putut fi afectate de
lucrările de sistematizare a zonei din jurul monumentului şi de
realizare a unui nou sistem de colectare a apelor provenite din
precipitaţii. Ca urmare, în timpul lucrărilor a fost surprinsă, pe
latura sudică a navei, o amenajare din lespezi de piatră care au
adăpostit un mormânt de copil. Pe latura de N a fost descoperit
un schelet deranjat de amenajarea paratrăsnetului.
Apariţia unei lespezi de piatră la cca. 2, 1 m distanţă de
pragul intrării de pe latura sudică a bisericii, ne-a determinat să
trasăm o casetă cu dimensiunile de 3 x 1, 7 m, pentru a cerceta
acest mormânt. Săpătura a scos la iveală trei schelete. Numai
unul dintre ele, cel a cărui mormânt fusese acoperit cu
lespedea amintită, avea ca inventar, pe degetul inelar al mâinii
drepte o verigă din argint. Din păcate însă, el nu reprezintă un
element de datare.
În momentul amenajării pantei necesare scurgerii apei, în
apropierea colţului nord-estic al altarului bisericii, a ieşit la
iveală o aglomerare de pietre, pentru cercetarea căreia a fost
trasată o suprafaţă cu dimensiunile de 7,5 x 9 x 1Ox 8 m. Ea a
fost delimitată spre N de canalul pentru colectarea apelor,
existent încă din anul 1970, al cărui duct este sinuos. Latura
vestică pornea din dreptul colţului navei şi întâlnea canalul
menţionat. La S, marginea suprafeţei pornea de la 0,5 m de
colţul nord-estic al altarului.
Odată cu excavarea primului strat, cel vegetal, a apărut
un nivel de dărâmătură care cuprindea atât piatră cât şi

194. Stupini, corn. Sânmihaiu de Câmpie, jud.

Bistriţa

Năsăud

Punct: Fânaţele Archiudului
Cod sit: 34529.02
Colectiv: Corneliu Gaiu (MJ

Bistriţa Năsăud)

Aşezarea care se întinde pe mai multe hectare de-a
lungul pârâului Brătenilor ocupă pantele uşoare, cu expunere
sudică din stânga Văii Bânda. Cercetările, ajunse la cea de-a
şasea campanie, au explorat nivele de locuire care se
derulează din neoliticul târziu până în evul mediu timpuriu.
Nucleele acestor aşezări se suprapun doar în parte şi aşa cum
au evidenţiat săpăturile de până acum doar aşezarea de epocă
romană în care s-au realizat sondaje sau au fost dezvelite
suprafeţe mai mari.
În anul 2000 cercetările s-au concentrat în partea sudvestică a staţiunii, fiind practicate trei perechi de secţiuni (30 x
2,5 m; 26 x 2 m şi 23 x 2 m) şi mai multe casete pentru
degajarea complexelor înregistrate. În acest sector depunerile
arheologice se reduc treptat, stratigrafia mult mai simplă: stratul
de lut galben, steril situat la -1,2 I -1,4 m este suprapus de un
strat maroniu-negricios cu urme de chirpic şi arsură, cu puţine
fragmente ceramice din bronzul târziu (Wietenberg) care are în
general o grosime de 0,4 - 0,5 m. Urmează un nivel cu bogate
depuneri din epoca romană peste care, cu intermitenţe, poate fi
delimitată o depunere de 0,15 - 0,2 m cu urme de locuire
feudale timpurii.
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dezvelit două cuptoare de ars ceramică datate la sfârşitul
secolului IV p. Chr. Au urmat cercetări de suprafaţă,
constatându-se că la circa 200 m în aval de cuptoare, unde se
săpaseră două bazine pentru o pescărie, aşezarea fusese
serios afectată, în taluzul lor găsindu-se numeroase fragmente
ceramice. Pe baza acestor date am efectuat săpături
sistematice începând cu anul 1991, ce au continuat până în
anul 2000 (cu întreruperi în 1998 şi 1999, din lipsă de fonduri).
Depunerile arheologice sunt bine conservate, situl
servind se pare şi în trecut ca fânaţ, nefiind arat.
Însemnătatea ştiinţifică este extrem de mare, având în
vedere că în acest sit se succed aşezări din epoca romană şi
din epoca migraţiilor (secolele IV - V; V - VI; VII - VIII).
Contribuţiile materialului arheologic la cronologia epocii
migraţiilor şi la definirea culturală a locuirii sunt de maximă
importanţă pentru Transilvania. Există la Suceag orizonturi
arheologice puţin cunoscute şi insuficient precizate pentru
Transilvania.
Obiectivele urmărite de către colectivul de cercetare
pe tot parcursul săpăturilor au fost în primul rând stabilirea unei
cronologii corecte şi urmărirea raportului de continuitate sau
discontinuitate între locuirile din diferite perioade.
Până acum a fost identificată o aşezare romană cu
materiale databile doar în secolul li p. Chr„ cu locuinţe de
suprafaţă cu pereţi de lemn şi chirpic pe baze de piatră, dar şi
cu locuinţe adâncite. Structurile constructive romane sunt slab
păstrate, piatra fiind adesea reutilizată de locuirile ulterioare.
Locuirea romană se leagă, probabil, de existenţa unei vil/a
rustica în apropiere.
Cea mai consistentă depunere arheologică apa~ine
unei aşezări de la sfârşitul secolului IV p. Chr. şi începutul
secolului V p. Chr. cu locuinţe de suprafaţă şi adâncite, ateliere
ceramice şi de prelucrare a cornului de cerb, extrem de bogată
în material arheologic.
A fost apoi identificat, prin câteva structuri, un orizont
arheologic aparţinând secolelor V - VI p. Chr„ caracterizat prin
ceramica zgrunţuroasă, de bună calitate, lucrată la roată, cu
pereţi su bJi ri.
ln anumite zone ale sitului a fost, de asemenea,
surprins un orizont arheologic bine datat cu piese de metal în
secolul VII p. Chr„ urmat, probabil, de un altul databil prin
ceramică în secolele VIII - IX p. Chr.
Materialul ceramic din toate epocile este extrem de
bogat şi divers. Printre obiectele ce se remarcă din aşezarea
din secolele IV - VI p. Chr. sunt piesele de fier şi bronz, în
special fibulele, pieptenii de os. Toate materialele sunt în
depozitul Institutului de Arheologie şi Istoria Artei din ClujNapoca.
Cercetările viitoare au ca obiectiv definirea şi
cronologia locuirii romane, inclusiv relaţia exactă cu
construcţiile de pe dealul "Oral", aflat de cealaltă parte a
şoselei. De asemenea, de maximă importanţă ar fi identificarea
necropolelor aşezărilor din epoca migraţiilor.
În campania 2000 obiectivele urmărite au fost
stabilirea raportului între topografia aşezării romane, cea din
secolele IV - V p. Chr. şi locuirea din secolele V - VI p. Chr. şi
VII p. Chr.
Zona aleasă pentru investigaţie a fost o terasă
inferioară, încă necercetată, situată la distantă considerabilă de
nucleul aşezării din secolele IV - V p. Chr. 'În acest scop am
trasat 4 secţiuni şi o casetă.
Din punct de vedere stratigrafic în această zonă nu
există nivelul corespunzător aşezării din secolele IV - V p'. Chr.
Nivelul preistoric este slab marcat prin materiale sporadice.

Cele mai multe complexe dezvelite în cadrul acestei
campanii apa~in nivelului roman, din care au fost identificate un
număr de 7 locuinţe şi două gropi de provizii. Gropile
locuinţelor, de formă rectangulară se adâncesc cu 0,5 - 1 m de
la nivelul antic de călcare, fiind, cu o excepţie, lipsite de
instalaţie de încălzire. O situaţie mai deosebită a oferit-o
locuinţa 49, pe a cărei podină a fost depus, după abandonarea
locuinţei, un pachet de oase apa~inând unui schelet uman,
lângă care era aşezat, culcat pe partea stângă, un schelet de
câine. Caracterul ritual al acestor depuneri este confirmat de o
situaţie asemănătoare înregistrată în urmă cu trei ani în cadrul
aceleiaşi aşezări.

Materialul arheologic este format mai ales din
fragmente ceramice fine şi zgrunţuroase lucrate la roată, alături
de vase (borcane şi ceşti) lucrate cu mâna. În cel puţin două
dintre locuinţele dezvelite se înregistrează o diminuare drastică
a ceramicii cărămizii, vasele lucrate din pastă cenuşie
zgrunţuroasă sau fină cu decor lustruit devenind majoritare.
Aceste observaţii care se adaugă altor elemente sesizate
anterior, vin să întărească bănuiala unei prelungiri a habitatului
dincolo de sfârşitul provinciei romane.
Din aşezarea feudală timpurie au fost cercetate, în
această campanie, un număr de 5 locuinţe de formă
rectangulară de tip semibordei cu vetre pietrar amenajate pe
latura dinspre pantă. Inventarul acestora se reduce la puţine
fragmente ceramice lucrate cu roata înceată şi decorate, în
majoritatea cazurilor, cu benzi de linii drepte şi în val, incizate.
Lipsa unor piese care să asigure o datare mai strânsă
îngrădesc posibilităţile de a fixa mai precis acest orizont de
locuire, datat deocamdată destul de larg în secolele VIII - IX.

Les fouilles ont ete poursuivies dans l'etablissement situe
au lieu-dit «Fânaţele Archiudului». L'etablissement comprend
des niveaux d'habitat praehistorique, romain, des huttes des Ve
- Vie et Viile siec/es. Sur Ies 12 huttes decouvertes en 2000, 7
appartiennent a l'etablissement romain et 5 an Viile - IXe
siecles. L'etablissement daco-romain, qui represente
l'habitation la plus intense du site, consiste en huttes a demi
enfoncees dans le sol a mobilier caracteristique. Les huttes du
Viile - IXe siecles avaient soit des âtres avec de rebord de
pierres.

195. Suceagu, corn. Baciu, jud. Cluj
Punct: Oradba
Cod sit: 55909.03
Colectiv: Coriolan Opreanu - responsabil, Sorin

Cociş

(IAIA Cluj)

Situl arheologic intrat în literatură sub numele de
Suceagu, punctul "Oradba", este situat pe Valea Nadăşului, în
hotarul satului Suceagu, în imediata apropiere a şoselei ClujNapoca - Zalău şi a grajdurilor fostului CAP (actualmente firma
"Plantextrakt"), ce suprapun o parte a sitului. Până la ClujNapoca distanţa este de circa 10 km. Terenul, utilizat în cea
mai mare parte ca fânaţă, se prezintă sub forma unui versant
cu expunere nord-estică ce coboară lin spre şoseaua naţională.
Panta este pa~ial terasată şi străbătută de izvoare.
Situl a fost identificat în 1989 cu ocazia săpării unui
şanţ pentru irigaţii. Săpăturile de salvare ce au urmat au
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Urmează stratul roman, de asemenea puţin consistent, fiind
vorba de o periferie a locuirii romane. Deasupra sa se găseşte
un ultim nivel de locuire cu material databil în secolele V - VI p.
Chr. Acest tip ceramic apare sporadic până în partea inferioară
a gliei. Nivelul roman nu conţine complexe. Fragmentele
ceramice romane, în majoritate de culoare roşie, sunt puternic
rulate, multe putând fi antrenate de torenţi din partea mai înaltă
a aşezării. Ele au aspectul ceramicii reziduale, chiar dacă
stratigrafic se află pe nivelul de călcare din epoca romană.
Am reuşit să identificăm un singur complex din
secolele V - VI p. Chr. El a apărut la adâncimea de -0,6 m sub
forma unor grupuri de pietre de calcar de carieră, foarte
probabil aduse din ruinele romane din vecinătate. Locuinţa era
de suprafaţă, probabil de tipul cu "talpă" de lemn sprijinită la
colţuri pe pietre. Podeaua era din pământ bătătorit, fără
instalaţie de încălzire. În stratigrafie orizontală, sub pietrele ce
marcau nivelul de c~lcare în locuinţă se găsea ceramică
romană roşie rulată. Intre cele două locuiri nu există nici o
relaţie de continuitate, în acest sector al sitului. Materialul
arheologic din locuinţă este sărac, dar foarte important. El
constă din câteva vase întregibile, lucrate la roata rapidă, din
pastă zgrunţuroasă mestecată cu nisip cu bobul mare, aspră la
pipăit, de culoare cenuşiu-gălbuie şi roşiatică. Pereţii vaselor
sunt subţiri şi arderea este bună. Tipologic există doar oale cu
buze bine profilate. Este o ceramică evoluată din ceramica
provincial romană, cu analogii la Moreşti sau Sighişoara. Acest
tip ceramic nu apa~ine cu siguranţă epocii romane, dată fiind
relaţia stratigrafică cu ceramica romană roşie şi diferenţa între
vasele întregibile din secolele V - VI p. Chr. şi fragmentele
rulate şi izolate ale ceramicii romane.
Aceeaşi ceramică caracteristică secolelor V - VI p.
Chr. a mai fost identificată într-o campanie anterioară, într-un
complex important aflată şi acolo în acelaşi raport stratigrafic cu
ceramica de epocă romană. Asemănarea dintre ceramica
secolelor V - VI p. Chr. găsită în cele două complexe ale
aşezării de la Suceagu sugerează existenţa unui atelier ceramic
local în această perioadă.
Pe dealul "Ciup" situat în apropiere, peste şosea,
punctul "Orat", au fost identificate ziduri romane şi ceramică
romană. Pare a fi vorba despre construcţii mai mari, din zidărie
cu mortar, fără a putea preciza deocamdată ce caracter aveau.
Tot aici, sub nivelul roman, este cunoscută o mare aşezare
preistorică, conturul unor locuinţe fiind vizibile pe pantă în
arătură şi materialele ceramice şi litice fiind frecvente la

196. Suceava, jud. Suceava
Punct: Curtea domnească
Cod sit: 146272.03
Colectiv: Mircea D. Matei (UV Târgovişte). Gheorghe Sion (CPPCN),
Florin Hău, Monica Gogu (MNB Suceava), Viorel Blănaru (OPCN
Suceava)

Obiectivele campaniei desfăşurate pe parcursul anului
2000 au vizat extinderea cercetării sistematice în cuprinsul ariei
numite convenţional "sectorul sud" şi anume, pe platoul situat în
faţa ruinelor păstrate ale Cu~ii domneşti, datând, din a doua
jumătate a secolului al XV-iea (etapele de construcţie Ştefan cel
Mare) şi din prima jumătate a secolului al XVII-iea (etapele de
construcţie consolidări şi extinderi Vasile Lupu).
O atenţie specială a fost acordată prelungirii spre N a
secţiunii S. 1 I 1999, motivat de faptul că, cercetările din timpul
campaniei precedente puseseră în evidenţă, posibilitatea
reperării unor dimensiuni planimetrice mult mai ample, pentru
locuinţa L. 5, despre care se cunoşteau unele amănunte încă
din anul 1987.
Problema nu lipsită de interes a posibilităţii existenţei (pe
latura de V a complexului) a unui zid de incintă, a determinat
deschiderea casetei C. 6 I 2000, care, a fost poziţionată pe
colţul sud-vestic al corpului de ruine - aripa de N1 •
Alte două obiective de interes major, au concentrat de
asemenea atenţia echipei de cercetare şi anume:
a). Investigarea cu mijloace specifice a complexului
reprezentat de pivniţa de piatră descoperită în anul anterior construcţie convenţional notată cu reperul grafic C. 6
b). reprofilarea săpăturilor efectuate de regretatul Emil I.
Emandi, pe la începutul anilor '90 cu scopul decopertării şi
identificării reperelor stratigrafice necesare datării turnului T. 2,
descoperit cu acea ocazie.
Câteva sondaje de mai mică amploare, au fost efectuate
în zone de teren adiacente celor deja menţionate, unele dintre
acestea oferind membrilor echipei de cercetare satisfacţii chiar
peste aşteptări.
Secţiunea S. 6 I 2000 reprezintă prelungirea spre N a
secţiunii S. 1 I 1999, inclusiv cu intenţia de a completa traseul
unei magistrale stratigrafice, iniţial concepută, cu ocazia
cercetărilor din anul 1998. Traversând pe aceeaşi direcţie
corpul de ruine al Cu~ii domneşti, secţiunea S. 6 a fost extinsă
până la o distanţă de cca. 10 m dincolo de ruine.
Rezultatul cu totul notabil al acestei cercetări a determinat
dezvelirea laturii de V a pivniţei aparţinând locuinţei L. 5, care sa dovedit a avea o lungime de cca. 11 m. Un bogat material
ceramic, precum şi câteva monede descoperite in situ, au
confirmat datarea acestui complex de propo~ii impresionante,
în intervalul definit de sfârşitul secolului al XIV-iea şi mijlocul
secolului al XV-iea. (Construcţia fusese amenajată din bârnetalpă, stâlpi masivi de susţinere, podea de scânduri şi scânduri
exterioare, marcând incinta subterană a complexului).
La N de corpul de ruine, extinderea cercetării, a pus în
evidenţă din punct de vedere stratigrafic, profilul secţionat al
gropii care a fost amenajată pentru a adăposti volumul pivniţei,
precum şi nivelul ei de săpare, ce coincide nivelului muşatin,
datând din ultimii ani ai secolului al XIV-iea. (Cercetarea va fi
extinsă cu prilejul campaniilor următoare, astfel încât, să se
poată preciza lăţimea acestui impresionant complex, ţinând
nemijlocit de prima etapă a amenajării Cu~ii domneşti din
Suceava).
După unele indicii consemnate pe parcursul campaniei
din anul precedent, în zona situată imediat la SV de complexul

suprafaţă.

În concluzie, locuirea din secolele V - VI p. Chr. din
situl de la Suceagu este mai puţin compactă decât cea
anterioară din secolele IV - V p. Chr., dar suficient de releventă,
prin cele câteva complexe cunoscute. Este o verigă importantă
şi încă insuficient cunoscută şi precizată din succesiunea de
orizonturi culturale ale epocii migraţiilor în Transilvania.
Bibliografie
1..... Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1995, 1996,
Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1997,
1998, nr. 89.

nr. 142;

.„.

237

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000
L. 5, a fost extinsă o casetă cercetată atunci, prilej cu care, s-a
putut investiga un alt complex, a cărui iniţială structură
supraterană s-a prăbuşit în interiorul bine delimitat in situ de
bârnele-talpă ale pivniţei; complexul a primit indicativul L. 6. (O
monedă şi suficient de multe fragmente ceramice din categoria
celor bine-cunoscute la Curtea domnească din Suceava,
sugerează încadrarea cronologică a acestui complex, de
asemenea, în intervalul delimitat de sfârşitul secolului al XIV-iea
şi jumătatea secolului următor).
Deschiderea casetei C. 6 I 2000, a determinat
descoperirea unui nou complex, a cărui latură de vest, a putut fi
determinată doar parţial. Locuinţa L. 7, contemporană sub toate
aspectele cu cele deja descrise până acum, prezintă în mod
caracteristic aceleaşi particularităţi.
Extinderea spre N a acestei casete a prilejuit şi
constatarea câtorva noi şi interesante relaţii planimetrice şi
stratigrafice dintre care consemnăm aici, talpa unui zid cu
grosimea de cca. 0,3 m care este orientat V - E şi intră pe sub
fundaţia corpului clădit de Ştefan cel Mare în a doua jumătate a
secolului al XV-iea şi fundaţia altui complex, zidită din piatră
legată cu mortar ţinând, după toate aparenţele, de configuraţia
locuinţei L. 4 cercetată cu prilejul săpăturilor din anul 1985. (Un
grav deranjament stratigrafic produs pe la sfârşitul secolului
trecut în această zonă, nu a permis formularea unor concluzii
cât se poate de limpezi, referitoare la datarea certă a acestor
trasee de zidărie, astfel încât, la această dată, prudent este să
opinăm doar că, ambele au dispărut în momentul în care a fost
ridicat corpul de clădiri edificat de Ştefan cel Mare, în perioada
deja menţionată). Cu deosebite eforturi, dată fiind adâncimea
mare până la care a trebuit efectuată săpătura, (cca. 3,5 m), a
fost reluată cercetarea complexului C. 6 - pivniţa de piatră,
datând din perioada începutului domniei lui Alexandru cel Bun.
A fost decopertată şi astfel delimitată, intrarea în trepte a
acestui complex, situată pe latura de N a pivniţei şi de
asemenea, a fost cercetată latura de E a complexului.
Demantelarea zidului de pe această latură, despre care credem
că s-a produs cu ocazia lucrărilor de amenajare poruncite de
Vasile Lupu (1634 - 1653), a făcut ca aici să nu se mai păstreze
naşterea bolţii pe care, o constataserăm cu prilejul cercetărilor
efectuate în campania 1999, în zona zidului opus. A atras însă
atenţia faptul că, pe faţa interioară a acestei laturi, s-a păstrat o
suprafaţă destul de mare de tencuială şi că, spre extremitatea
sudică a aceleiaşi laturi, a fost descoperită o nişă de proporţii
considerabile.
Din pricina încheierii campaniei, înainte ca extinderea
spre S a casetei C. 1 I 2000 să fi fost posibilă, nici la această
dată nu se cunoaşte lungimea acestui complex. Se ştie însă
faptul că, la V de prezenţa lui, s-au putut stabili şi data, urmele
altei pivniţe, amenajată din bârne de lemn, a cărei latură de est,
abia dacă a putut fi dedusă, din pricina aceloraşi deranjamente
moderne care au afectat şi în această zonă situl Cu~ii
domneşti. Sub indicativul L. 12 (?), acest complex îşi aşteaptă
cercetarea din anul acesta, deşi datarea lui, după repere oferite
de fragmentele ceramice şi monedele descoperite, îl situează
cert în limitele aceleiaşi perioade, datând de la sfârşitul
secolului al XIV-iea şi mijlocul celui următor.
Prin importanţa şi caracterul oarecum spectaculos al
descoperirilor, dar şi prin cantitatea mare de efort întrebuinţată,
refacerea profilelor săpăturii regretatului Emil I. Emandi, în zona
turnului T. 2, a determinat obţinerea celor mai interesante date
planimetrice de pe întreg parcursul campaniei 2000. Cu
oarecare şansă, au fost certificate următoarele aspecte:
a). Turnul T. 2, a fost construit la sfârşitul perioadei de
domnie a voievodului Petru Muşat, construcţia prezentând

particularitatea de a fi fost fundată, pe întreaga suprafaţă a
patrulaterului închis de laturile sale, în sistemul de consolidare
a terenului cu piloţi.
b). În zona nord-vestică a refacerii profilelor săpăturii din
anii '90 a fost descoperit un complex cu lăţimea de 5,5 m,
datând cel mai târziu din vremea începuturilor domniei lui
Alexandru cel Bun - şi în acest caz avem de a face cu unele
particularităţi, intre altele, aceea că pe latura de S a
complexului există urmele încă bine păstrate ale unui jgheab,
înclinat dinspre exterior spre interior, lat de cca. 0,3 m "tălpuit"
fiind, cu un strat gros de cca. 5 - 8 cm de mortar de bună
calitate.
c). În sectorul estic al refacerii săpăturilor E. I. Emandi,
sub cuvertura stratului de pietriş aşternută în primele decenii
ale secolului al XV-iea, au fost reperate amprentele foarte bine
conservate ale unui pavaj, amenajat din lespezi de râu aşezate
direct pe stratul muşatin de la Curtea Domnească - în
sectoarele cercetate de noi, nu s-au mai păstrat lespezile, ceea
ce denotă faptul că, acestea vor fi fost extrase şi folosite în alte
scopuri.
d). În colţul sud-estic al incintei reprofilate, au apărut
lespezile mari, de carieră, ale unui pavaj care a fost datat în
timpul domniei lui Alexandru cel Bun.
e). În zona aferentă laturii de N a perimetrului refăcut al
menţionatei cercetări, a fost identificat colţul sud-estic al
construcţiei C. 1, cercetată în anul 1974 (pe baza materialelor
arheologice recoltate, sunt unele indicii pentru datarea ceva mai
timpurie a distrugerii şi dispariţiei acestui complex).
Noi şi de asemenea interesante date, au fost culese cu
prilejul efectuării câtorva sondaje secundare, în apropierea
unora dintre complexele deja menţionate. De departe, cel mai
interesant aspect constatat în aceste împrejurări, l-a constituit
descoperirea complexului C. 8, (secţiunea S. 1 I 2000) care
prezintă particularitatea de a fi un complex de suprafaţă, datat
cu monede recoltate de pe nivelul interior de călcare, emisiuni
atribuite voievodului Petru I Muşat (1375 - 1391 ).
În legătură cu acest complex a surprins mai întâi faptul că
el se aftă situat aproximativ la egală distanţă de complexele C.
6 şi C. 7 şi mai apoi faptul că, latura sa de V nu a putut fi
determinată din pricina demantelării sale, probabil la data la
care constructorii complexului C. 6 au pregătit terenul pentru
amenajarea lui. O altă particularitate o reprezintă şi faptul că, în
zona a ceea ce pare la această dată ca fiind colţul sud-estic al
complexului C. 8, a fost descoperită o anomalie în maniera de
amenajare a zidăriei şi anume: asizele fundaţiei ocolesc cu grijă
un spaţiu de formă aproximativ circulară cu diametrul de cca.
0,5 m, a cărui destinaţie rămâne deocamdată incertă pentru o
asemenea construcţie de suprafaţă. Continuarea cercetării
acestui complex în campania care urmează, va oferi - sperăm date dintre cele mai interesante referitoare la acest aspect
oarecum inedit.
În concluzie, rezultatul major al campaniei din anul 2000,
îl constituie faptul că, pe seama realităţilor stratigrafice şi
planimetrice consemnate, a putut fi determinată o structură
neobişnuit de complexă a amenajării spaţiului Cu~ii domneşti
de la Suceava, datând din perioada de dinaintea lucrărilor
ordonate de Ştefan cel Mare, în a doua jumătate a secolului al
XV-iea.
Invariabil, încetarea funcţionării tuturor complexelor
menţionate, se situează undeva în preajma ultimilor ani care
marchează sfârşitul primei jumătăţi a secolului al XV-iea când,
un incendiu devastator, va fi cuprins întreg oraşul, sau numai
construcţiile din cadrul Cu~ii Domneşti.
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materiale ce au fost recuperate au fost duse la Muzeul Naţional
al Unirii din Alba Iulia. Din păcate, lucrările efectuate în cadrul
minei au distrus peste 80% din situl arheologic, stratul
arheologic rămas, vizibil în partea superioară a profilului carierei
la momentul demarării cercetărilor de salvare (devenite ulterior
sistematice), reprezentând doar sectoarele marginale ale
aşezărilor suprapuse, care au existat pe această terasă a

În calitate de ordonator principal de credite, Ministerul
Culturii şi Cultelor, prin Oficiul Naţional pentru Protecţia
Patrimoniului (Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural
Naţional - Bucureşti), au contribuit în mod esenţial la creşterea
colecţiilor Muzeului Naţional al Bucovinei din Suceava, dacă se
are în vedere faptul că, o impresionantă cantitate de materiale
aparţinând categoriei patrimoniului mobil, a fost inventariată,
clasificată şi adăpostită în depozitele muzeului.
Cele mai interesante piese - monede, obiecte din bronz,
cahle, vase întregibile etc. - au parcurs şi/sau parcurg încă,
etapele specifice proceselor de restaurare şi conservare.
Întreaga cantitate de informaţii a fost stocată şi prelucrată,
în majoritatea cazurilor cu mijloace digitale, de la cele peste
şapte sute de imagini tehnice culese în timpul desfăşurării
cercetărilor şi până la amănunţitele date rezultate în urma
prelucrării materialelor şi informaţiilor cu caracter ştiinţific.
În baza unor relaţii contractuale concret prestabilite,
Centrului de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Naţional Bucureşti, îi revine onoranta misiune de a elabora, cât de
curând, studiul de fezabilitate, iar în viitor, fundamentele
proiectului de restaurare al acestui complex arhitectural monumental de o deosebită valoare patrimonială.
Planşa 63

Şeuşiţei.

Obiectivele principale ale săpăturilor întreprinse aici de-a
lungul a 5 campanii succesive au fost: cunoaşterea cât mai
detaliată a situaţiilor stratigrafice din diferite puncte ale sitului,
surprinderea şi dezvelirea cât mai multor complexe de locuire
aparţinând diferitelor locuiri succesive de aici (în special
aparţinând epocilor preistorice, iar în cadrul acestora cele
neolitice timpurii), recuperarea, prelucrarea şi analiza
materialelor arheologice urmate de încadrări culturalcronologice cât mai precise pe baza analogiilor cu materiale
similare din situri arheologice contemporane. Dealtfel, în urma
publicării, încă din primii ani ai cercetărilor, a unor realităţi şi
contexte aparţinând celor mai timpurii orizonturi neolitice de aici
(cultura Precriş), staţiunea arheologică a intrat în atenţia
cercetătorilor specialişti, materialele descoperite aici beneficiind
deja de un loc aparte în "peisajul" procesului neolitizării
teritoriilor nord-dunărene, în general, şi transilvănene, în
special.
Campania anului 2000, s-a axat în principal pe lămurirea
definitivă a succesiunii stratigrafice din sectorul nord-vestic al
sitului, aflat în cel mai de jos punct al terasei, precum şi pe
descoperirea unor noi complexe de locuire care să aparţină
comunităţilor culturii Precriş, asemănătoare cu locuinţa
descoperită în acest sector în anul 1997.
Au fost executate trei secţiuni de control şi informare
stratigrafică (S. IV - S. VI I 2000), şi o casetă adiacentă secţiunii
V I 2000, necesară dezvelirii integrale a unei locuinţe de

1•

Sinteza datelor planimetrice culese în timpul campaniilor din
anii 1999 - 2000, este prezentată în conţinutul schiţei
cartografice din figura anexată prezentului raport.

197. Şeuşa, corn. Ciugud, jud. Alba
Punct: La cărarea morii
Cod sit: 1124.01

(Cărarea

morii)

suprafaţă.

Secţiunea IV I 2000 (1 O x 2m), orientată SE - NV, a
relevat o situaţie stratigrafică ce a confirmat pe deplin situaţiile
obţinute în campaniile anterioare: sub nivelul vegetal (arabil), ce
conţine materiale arheologice aparţinând epocilor romană,
medievală şi modernă, se află un nivel consistent ce aparţine
locuirii romane din acest loc, cel mai probabil o fermă (villa
rustica): sub acest nivel se află un altul, consistent la rândul lui,
aparţinând epocii Latene clasice (târzii), dacice; sub acesta s-a
distins, sporadic, un nivel de locuire aparţinând epocii Latene
mijlocii, cu materiale de factură celtică; urmează un nivel
aparţinând epocii bronzului mijlociu (Wietenberg IV) de
asemenea sporadic, sub care se află un strat neolitic timpuriu
distinct, aparţinând culturii Starcevo - Griş; direct pe sterilul
arheologic este dispus un strat cultural ce conţine depuneri
arheologice aparţinând culturii Precriş.
Au fost surprinse trei complexe:
- G. 1 I 2000, groapa aparţinând epocii dacice, surprinsă
doar parţial, în caroul 1, în apropierea profilului de N, de formă
relativ neregulată, cu un diametru relativ de 2 m şi adâncimea
de-1,9 m (de la nivelul actual de călcare): pe fundul acesteia sa relevat o lentilă de arsură neagră şi lemn carbonizat; etc„
pare a fi avut funqionalitatea ca groapă (depozit) de provizii. Pe
fundul drept al acestui complex au fost descoperite patru pietre
de mari dimensiuni (bolovani), în apropierea profilului nordic, în
asociere cu urme de lemn carbonizat;
- G. 2 I 2000, de formă perfect rotundă, cu diametrul de
aproximativ 1,5 m la gură, puternic cuptorită (în formă de
clopot) care se adâncea puternic (0,8 m) în sterilul arheologic,
galben-portocaliu, deosebit de dur (pietriş cimentat cu argilă).

Colectiv: Marius Ciută - responsabil (Univ. Alba Iulia), Cornel Beldiman
(UCDC Bucureşti, FI), Iosif Ferencz (MCDR Deva), Paula Mazăre
(Univ. Alba Iulia); Beatrice Daisa, Marius Breazu Pataki George,
Cosmin Truţă - studenţi, responsabili de sectoare
Desfăşurate în perioada 1 - 30 iulie a.c„ cercetările
arheologice de la Şeuşa - La cărarea morii, au continuat, în
mod sistematic, investigarea - prin intermediul secţiunilor de
control şi informare stratigrafică şi a casetelor - complexului de
aşezări aparţinând epocilor şi culturilor comunităţilor umane
care au habitat în acest punct, demers început cu 5 ani în urmă,
începând cu campania anului 1996.
Situl arheologic de la Şeuşa - La cărarea morii, se află în
sectorul vestic al Podişului Secaşelor, pe terasa relativ înaltă a
unui afluent de stânga al Mureşului, numit Şeuşiţa sau Pârâul
Socilor. Din punct de vedere geo-morfologic arealul se
caracterizează printr-un relief frământat, de tip podiş, cu văi
adânci, orientate E - V, pe direcţia de curgere a afluenţilor
Mureşului şi dealuri (măguri) înalte.
Punctul în care se
desfăşoară cercetările arheologice se află la aproximativ 3,5 km
SE de satul Şeuşa, într-o zonă adăpostită, pe drumul de hotar
care leagă această din urmă localitate de satul Oaia Română,
mai exact pe locul unei cariere de exploatare la suprafaţă a
bentonitei.
Încă din anul 1987 (data începerii lucrărilor de exploatare
a bentonitei), odată cu descoperirea primelor materiale
arheologice, locul a intrat în atenţia arheologilor specialişti, care
au efectuat o serie de periegheze, în urma cărora o serie de
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Lipsa materialelor arheologice şi forma acesteia, la care se
adaugă urmele de arsură şi lemn carbonizat fac posibilă
atribuirea unei funcţionalităţi asemănătoare cu precedenta;
- G. 3 / 2000, de formă relativ rotundă, conturată în caroul
5, doar pe jumătate, cealaltă jumătate intrând sub profilul de N.
Groapa apa~ine nivelului, respectiv epocii, romane. în cuprinsul
ei, la o adâncime de aproximativ -0,8 m, a fost descoperit
scheletul unui copil nou născut (M. 1 I 2000), care avea ca
inventar o fibulă din bronz, de tip Latene târziu (a 2-a jumătate
a secolului I p. Chr.) şi un fragment dintr-un vas ceramic roman
(o amforă cu toartă panglicată, apa~inând speciei fine, de bună
calitate, de culoare neagră). Credem, cel puţin în actualul stadiu
al cercetărilor, că este vorba de mormântul unui copil
aparţinând unuia dintre lucrătorii autohtoni (daci), care în mod
obişnuit erau folosiţi ca mână de lucru în cadrul vilelor rustice
din epoca stăpânirii romane. De reţinut faptul că este primul şi
singurul mormânt (uman) descoperit până acum în întreg situl
arheologic de la Şeuşa - La cărarea morii.
Secţiunea V I 2000, având dimensiunile 10 x 2 x 2m, a
fost executată având orientarea NE - SV şi fiind perpendiculară
pe direcţia secţiunii IV.
Situaţia stratigrafică surprinsă în această secţiune s-a
dovedit a fi, în linii mari, identică cu cea din sectiunea
anterioară (vezi mai sus), astfel că nu vom insista asupra' ei. În
caroul 5 au fost surprinse urmele unei fundaţii aparţinând unei
construcţii romane, probabil o anexă a villei rustice (aceaşi
construcţie a fost surprinsă în capătul estic al secţiunii IV).
Au fost surprinse patru complexe:
- G. 4 I 2000, o groapă apa~inând stratului, respectiv
epocii dacice, în cadrul căreia au fost distinse două faze
distincte de umplere. Forma puternic cuptorită şi descoperirea a
două fibule dacice (una din bronz şi a doua din fier), pledează
pentru o altă funcţionalitate decât precedentele.
- G. 5 I 2000, groapă de formă neregulată, de epocă
dacică dar care a fost reutilizată, ulterior, în timpul epocii
romane, ca groapă menajeră pentru materialele de construcţie.
- G. 6 / 2000, complex de tip adâncit, de dimensiuni foarte
mari (peste 4 m2 surprins în jumătatea nordică a secţiunii),
distinsă pe ambele profile stratigrafice, care apa~ine epocii
dacice. Credem că acest complex este acelaşi cu cel surprins
în S. 11111998 (C. 2 / 1998). Asupra funcţionalităţii acestui tip de
complex există mai multe ipoteze asupra cărora nu vom insista
aici.
- L. 3 I 2000, o locuinţă de suprafaţă, pe pat de pietre,
apa~inând neoliticului timpuriu, mai precis culturii Precriş.
Având dimensiunile de cca. 4 x 5 m. A necesitat deschiderea
unei casete adiacente (C. I I 2000 = 4 x 2 m), spre E de
carourile 4 şi 5. Ca tehnică de construcţie - pe pat de pietre
consolidate şi acoperite (făţuite, podite) cu argilă (bentonită) aceasta dovedeşte similarităţi uimitoare cu L. 1 / 1997 şi L. 2 I
1998, ambele apa~inând celei mai timpurii locuiri umane de
Şeuşa - La cărarea morii, respectiv culturii Precriş. Materialul
arheologic, destul de sărac (ceramică, obsidian, etc.), se află în
curs de prelucrare, permiţând o mai clară (fină) încadrare
cultural-cronologică a complexului.
În capătul nord-estic al acestei secţiuni, în caroul 1, a fost
surprinsă, pe o mică po~iune (cca. 25 - 30 cm) vechea
seqiune III I 1998, conturată deosebit de clar la răzuirea
profilelor. Această situaţie - la care dealtfel urmăream să
ajungem - s-a dovedit a fii deosebit de utilă în corectarea şi
actualizarea ridicării topografice, serios afectată de lucrările
efectuate aici în toamna anului 1999 (de redare a terenului
carierei în circuitul agricol), care au modificat configuraţia
terenului şi au smuls din pământ trei din cele patru borne

existente.
Secţiunea

VI/ 2000, cu dimensiunile 10 x 2 x 2 m, a fost
perpendicular pe direcţia S. V I 2000, la o distanţă de
10 m spre N (fiind astfel paralelă cu S. IV/ 2000 şi S. 11111998).
Succesiunile stratigrafice relevate au fost, la rândul lor, identice
cu cele anterioare, cu specificaţia că în carourile 3 - 4 s-a
conturat un zid roman, datat cu monedă de la Faustina a li-a.
Au fost relevate două complexe:
- G. 7 I 2000, de formă relativ rotundă, apa~inând
nivelului dacic, care se adâncea în sterilul alb până la
adâncimea de 2, 1 m, fiind interpretată, pe baza similarităţii
formei şi a conţinutului material cu complexele mai sus amintite,
ca fiind o groapă de provizii.
- G. 8 I 2000, de formă perfect rotundă, uşor cuptorită,
aparţinând tot nivelului dacic, se adâncea până la o adâncime
de -1,9 m. Aproape de fundul ei a fost descoperit scheletul
întreg, dispus în formă anatomică, al unui câine de mari
dimensiuni (1, 1 x 0,9 m). Dată fiind apropierea acestui complex
(cca. 6 - 7 m) de o altă groapă identică ca formă, descoperită în
campaniile anterioare (G. 5 I 1997, care a furnizat scheletul
întreg al unui cal, cu piesele metalice de harnaşament), este
posibil să ne aflăm într-o zonă sacră a aşezării dacice, fiind
binecunoscut acest tip de practică religioasă a acestor
comunităţi, din realităţi similare, relevate în situri contemporane.
Câinele pare să fi avut nu numai o talie impresionantă, ci şi o
vârstă avansată, pe care o bănuim judecând după gradul ridicat
de uzură al dinţilor.
Campania din acest an, din situl arheologic de la Şeuşa "La cărarea morii" a furnizat rezultate importante, atât prin
reconfirmarea succesiunilor culturale din această aşezare, cât
şi prin complexele descoperite, unele dintre ele deosebit de
interesante, care reconstituie viaţa cotidiană a diferitelor
comunităţi umane care s-au perindat, de-a lungul diferitelor
epoci şi culturi în acest areal.
Materialele arheologice rezultate, se află în laboratoarele
şi depozitele de tranzit ale Universităţii "1 Decembrie 1918" din
Alba Iulia, în diferite stadii de prelucrare.
Situaţia actuală a sitului (distrus în propo~ie de peste
90%), precum şi stadiul actual al cercetărilor, dovedesc faptul
că la ora actuală au rămas neafectate doar sectoarele
periferice, marginale ale locuirilor umane, preistorice şi istorice.
Zonele centrale ale aşezărilor multistratificate de pe terasa
Şeuşiţei au fost distruse, definitiv, de excavaţiile carierei de
bentonită. Această situaţie, face ca în viitorul apropiat, probabil
chiar în decursul campaniei anului 2001, să se procedeze la
demersurile de încetare a cercetărilor arheologice sistematice
din această staţiune, precum şi preparativele, de ordin tehnic,
pentru intrarea sitului arheologic în faza de conservare finală.
într-o perspectiva cât mai apropiată se va trece la
sistematizarea tuturor informaţiilor obţinute de-a lungul
cercetărilor de aici, la prelucrarea integrală a materialelor
rezultate în urma săpăturilor în vederea conceperii unei
monografii arheologice de sit.
Planşa 64
executată

Industria materiilor dure animale în asezarea
de la Seusa. jud. Alba
Corneliu Beldiman (UCDC

Bucureşti,

neolitică

timourie

FI}

Situl arheologic de la Şeuşa - "La cărarea morii" (corn.
Ciugud, jud. Alba) se află pe terasa superioară stângă a
Mureşului, la circa 1,5 km S de satul Şeuşa şi circa 1 km E de
marginea comunei suburbane Ciugud. El a intrat în ultimii ani
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este ilustrat în mod remarcabil şi
prin structura inventarului vestigiilor mobile de la Şeuşa.
Lotul analizat cu acest prilej însumează un efectiv total de
15 piese (N total = 15). Reexaminarea lotului materialelor
paleofaunistice poate rezerva surpriza identificării altor piese
aparţinând IMDA (eboşe, materii prime în fazele iniţiale ale
aplicării «lanţului operator», fragmente etc.), care se vor insera
într-un studiu viitor.
Sub raportul materiilor prime, piesele ilustrează prezen!a,
în proporţii diferite, a unei singure mari categorii: oasele lungi şi
plate de mamifere domestice (metapodii;
oase lungi
nedeterminabile; humerus; corpuri costale).
Speciile prezente sunt: bovinele; ovicaprinele; cerbul.
Predomină speciile domestice, aceasta fiind, de altfel, o
caracteristică de bază a IMDA neolitice timpurii. Structura
tipologică a lotului include un număr de 2 categorii, 4 grupe
tipologice şi 9 tipuri, fiecare cu mai multe subtipuri (cf.
histogramele). Cea mai bine reprezentată este categoria
uneltelor (I); aceasta include 13 piese, dintre care 6 sunt
diverse tipuri de vârfuri; un lot modest (7 piese) este format de
lingurile-spatule şi netezitoare. Piesele tehnice sunt atestate
prin efective mici (2 piese). Ponderea diverselor tipuri este
redată în histograme.
În acest context se subliniază importanţa particulară a
reprezentării dominante a unor tipuri de unelte, precum vârfurile
şi netezitorele de tip I A şi I B, ca şi lingurile-spatule de tip I F.
Vârfurile sunt realizate pe metapodii de ovicaprine prin
despicare şi şlefuire (abraziune multidirec!ională). Cele mai
multe aparţin unor tipuri/subtipuri comune IMDA preistorice,
începând cu epoca neolitică. Lotul de la Şeuşa include şi un tip
de vârf nou, unicat, atestat aici pentru prima dată în preistoria
României: este vorba de un vârf de tip I A 8 (pe semimetapod
de ovicaprine cu perforaţie proximală). Din punct de vedere
funcţional, el avea rolul combinat de perforator şi ac. Trebuie
menţionată şi raritatea în neoliticul timpuriu a vârfurilor masive
pe ulna de bovine (I A 1O), tip reprezentat, de asemenea, în
lotul de la Şeuşa, utilizat, probabil ca perforator pentru piei
groase de bovine sau ca unealtă de împletit fibre vegetale
groase.
Netezitoarele (grupa tipologică I B) sunt prezente printr-o
piesă finită şi una în curs de prelucrare. Aceste piese erau
folosite în prelucrarea pieilor, a lemnului şi în fasonarea
ceramicii. Efectivul IMDA de la Şeuşa deţine, în cazul acestei
grupe tipologice, o altă prioritate; este vorba de atestarea, fără
analogii, deocamdată, a unui tip nou de netezitor (I B 11 = pe
fragment de os lung cu fantă); piesa era, probabil, folosită
pentru finisarea curelelor, ipoteză funcţională formulată
provizoriu.
Lingurile-spatule (grupa tipologică I F) sunt realizate pe
fragmente de oase lungi de bovine (metapodii) şi semi-corpuri
costale; aparţin tipului I F 1O(de formă trapezoidală).
Două piese tehnice (grupa tipologică V A) reprezintă
resturi de prelucrare şi au o importanţă majoră în reconstituirea
«lanţului operator»; este vorba de un metapod neepifizat de
bovine cu urme de debitaj axial (şănţuire) şi transversal (tăiere);
el exemplifică în mod clar etapele debitajului acestui gen de
materie primă. A doua piesă tehnică este un metapod de cerb
cu urme de tăiere a ligamentelor şi fracturi pe diafiză, realizate
prin percuţie directă; el a fost prelevat şi pregătit, probabil,
pentru a fi utilizat în fabricarea netezitoarelor sau lingurilor.
Lucrarea etalează parametrii morfologiei şi ai
morfometriei artefactelor. În acelaşi timp, se elucidează
aspectele complexe ale fabricării diverselor tipuri, abordându-se
în mod exhaustiv aspectele legate de definirea etapelor

potenţialul său informaţional

tot mai mult în atenţia cercetătorilor din România, prin
publicarea de către autorii cercetărilor a unor rapoarte, studii şi
articole. Alături de materialele arheologice aparţinând epocilor
romană şi postromană, dacică clasică şi Latene timpurie, epocii
bronzului (cultura Wietenberg) şi culturii Starcevo - Criş, la baza
stratului arheologic, ce are uneori grosimi de peste 2 m, a fost
surprins un strat distinct, dispus direct pe sterilul arheologic constituit aici dintr-o argilă de culoare alb-cenuşie (bentonită) care, prin materialul arheologic furnizat a făcut posibilă
identificarea unei locuiri aparţinând celui mai vechi orizont
neolitic din ţara noastră, desemnat, de la un autor la altul, prin
diferiţi termeni, ca: orizont cultural Gura Baciului - Cârcea; faza
I a culturii sau a complexului cultural Starcevo - Griş; cultura
sau grupul cultural Cârcea; grupul cultural sau cultura Gura
Baciului; orizont "de tip" sau "contemporan" cu Protosesklo. În
ceea ce ne priveşte, am optat pentru termenul de cultură
Precriş, ca fiind cel mai potrivit la acest moment al cercetărilor,
necesară fiind, credem, impunerea unui termen unic, pentru
evitarea în viitor a unor confuzii, care până acum s-au dovedit,
de cele mai multe ori, inevitabile.
Campania anului 1997 a dus la descoperirea, în Caseta
11 B I 1997, în cuprinsul acestui nivel cultural, a unei locuinţe
de suprafaţă - notată de noi cu sigla L. 1 I 1997 - construită în
tehnica numită "pe pat de pietre". Aceasta a furnizat un
deosebit de bogat şi interesant material arheologic, constând
din: fragmente ceramice, utilaj litic şi de os, plastică zoomorfă şi
antropomorfă, precum şi resturi paleofaunistice.
Analiza tipologico-stilistică a ceramicii, sub toate
aspectele sale (factură, forme, tehnici de decor, ornamente), la
care s-a adăugat şi studiul comparativ al materialelor în
ansamblu cu artefactele din situri arheologice contemporane cum ar fi cel de la Ocna Sibiului - "Triguri" şi Cluj-Napoca - Gura
Baciului - au făcut posibilă încadrarea cât mai exactă a
complexului aflat în atenţia noastră, respectiv, în cadrul culturii
Precriş, cel mai probabil în prima fază a evoluţiei acesteia.
Conform sistemului cultural-cronologic propus de Gheorghe
Lazarovici, complexul ar aparţine fazei, respectiv etapei I C - li
A din evoluţia culturii Starcevo - Griş.
Pe considerentele formulate mai sus am avansat ipoteza necontestată, deocamdată - a posibilităţii de a ne afla în faţa
celei mai timpurii locuin!e de acest tip (de suprafaţă, pe pat de
pietre) din mediul neolitic de pe teritoriul românesc.
În cele ce urmează ne propunem prezentarea detaliată a
unui lot important al materialelor arheologice descoperite în
locuinţa L. 1 I 1997, mai precis a pieselor care ilustrează
industria materiilor dure animale (IMDA).
În continuarea acestor eforturi, demersul de fa!ă
urmăreşte să ofere, în premieră, o sinteză asupra inventarului
artefactelor din materii dure animale (os, corn, dinţi), conform
reperelor metodologice actuale ale domeniului. Acest lot se
înscrie printre cele mai timpurii databile în neolitic, având
avantajul recuperării complete dintr-un complex închis, bine
reperat stratigrafic şi studiat exhaustiv. Este aplicată
clasificarea tipologică elaborată recent şi inclusă în lucrarea de
doctorat a unuia dintre autori - ci. C. Beldiman, Industria
materiilor dure animale în paleoliticul superior, epipaleolitic şi
neoliticul timpuriu pe teritoriul României, Bucureşti, 1999.
Ocupând un loc important în cadrul activităţilor curente de
subzistenţă sau în sfera manifestărilor de ordin artistic/estetic
ale diverselor comunităţi preistorice (şi nu numai), industria
materiilor dure animale (IMDA) sau industria osului, cum a
consacrat-o tradiţia cercetării) pune la dtspozi!ie date foarte
valoroase, încă receptate sumar şi subexploatate în mediul de
cercetare de la noi. Acest gen particular de industrie şi
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«lanţului operator» (chaîne operatoire), de la criteriile alegerii
materiilor prime şi până la procedeele tehnice specifice
debitajului şi fasonării. Un loc important este rezervat formulării
ipotezelor funcţionalităţii, pe baza analizei în microscopie optică
de mică putere a urmelor de uzură.
Asocierea diverselor tipuri de piese din MDA în complexul
cercetat ilustrează elocvent contextul curent domestic al
descoperirii in situ a acestora, al fabricării şi al utilizării lor: este
vorba de contextul de fabricare, de utilizare şi de stocare
(contextul intra-sit). Pe baza datelor importante de care
dispunem, relative la inventarul L. 1 şi a paralelelor cu alte
situaţii, este de acceptat că fabricarea artefactelor din MDA se
făcea în contextul domestic obişnuit al fiecărei gospodării şi nu
ilustra practicarea unui meşteşug specializat (piesele
neterminate, materia primă sau resturile de prelucrare).
Sunt detaliate şi aspectele în conexiune cu ocupaţiile
documentate de IMDA: prelucrarea pieilor; asamblarea pieilor şi
a materialelor textile; împletitul fibrelor vegetale şi animale;
prelucrarea lemnului; utilizarea instrumentarului domestic de
tipul lingurilor-spatule pentru îngurgitarea alimentelor sau
pentru colectarea făinii de pe râşniţele de tip plat.
Asocierile
în
complex
argumentează
ipoteza
complementarităţii funcţionale a unor tipuri de artefacte din
MDA, susţinute şi de rezultatele analizei urmelor de uzură;
astfel, ilustrativ în acest sens este cazul diverselor tipuri de
vârfuri. Sunt reliefate elementele de specific în sit pe plan
paleotehnologic şi de inserţie a IMDA în domeniul mai larg al
paleoeconomiei.
Situl de la Şeuşa ne oferă importante repere pentru
studiul comportamentului tehnologic în sfera IMDA al celor mai
vechi comunităţi neolitice de pe teritoriul României, ilustrând în
mod concludent aportul acestui gen particular de industrie la
elucidarea unor aspecte paleoeconomice specifice la
începuturile vieţii sedentare.

aproximativ 8 - 1O m, în vârful acesteia aflându-se o

Din punct de vedere geo-morfologic, măgura, numită de
localnici Gorgan, aparţine ramei vestice a Podişului Secaşelor,
în sectorul de contact al acestuia cu valea mijlocie a Mureşului,
în dreptul oraşului Alba Iulia. Pentru o
mai precisă localizare în cadrul microarealului, specificăm faptul
că măgura respectivă se află la o distanţă de aproximativ 4 - 5
km, spre SE de aşezarea fortificată de la Teleac, la aproximativ
2,5 km spre V de vârful Măgura Străjii şi la cca. 6 km E de
oraşul Alba Iulia. Măgura domină culoarul Mureşului, în sectorul
Sântimbru - Vinţu de Jos, beneficiind de o perspectivă
excelentă.

Etimologia toponimică a punctului Gorgan = movilă,
de pământ aflată deasupra unui mormânt; precum şi
configuraţia terenului şi aria de răspândire a materialelor
ceramice, pledau pentru posibila existenţă, în acest loc, a unui
turnul, aparţinând, probabil, culturii Coţofeni.
Movila se afla în condiţii bune de păstrare, uşor
aplatizată, fiind însă secţionată de două şanţuri mai vechi, cu
lungimi incerte, orientate pe direcţia E - V, aflate la extremităţile
sale, nordică şi sudică. Investigaţiile repetate realizate nu au
furnizat nici o informaţie asupra autorilor sau perioadei în care
au fost efectuate aceste şanţuri, foarte probabilă fiind
apartenenţa lor la lucrările de ridicare a bornei topografice sau
a punctului de triangulaţie care a
existat aici, nefiind exclusă pe deplin nici varianta unei
braconări arheologice a movilei, asupra căreia nu avem însă
nici o dată. La ora actuală suprafaţa movilei precum şi arealul
imediat învecinat este un regim de păşune, nemaifind utilizat n
scopuri agricole.
Realităţile relevate au determinat includerea acestui sit în
planul de cercetări al Centrului de Cercetări Pre- şi
Protoistorice, de pe lângă Universitatea "1 Decembrie 1918" din
Alba Iulia, şi abordarea sa prin intermediul cercetărilor
sistematice, începând cu anul 2000.
O primă formă de abordare efectivă a sitului (în urma
inerentei documentări bibliografice şi cartografice cu referite la
acesta) a fost aceea a realizării unei secţiuni-sondaj de
informare şi control stratigrafic de mici dimensiuni (S. I / 2000 =
5 x 2m), demers efectuat în perioada 1 - 8 iunie 2000.
Situaţia stratigrafică relevată, precum şi surprinderea unui
complex de locuire aparţinând culturii Coţofeni (Locuinţa 1 I
2000) au determinat reluarea cercetărilor în acelaşi an, pe toată
durata lunii septembrie, prin deschiderea, de această dată, a
unei suprafeţe de mai mari dimensiuni (S. li / 2000 = 4 x 8m).
Suprafaţă a fost împărţită în 8 carouri (2 x 2 m), numerotate
dinspre N spre S şi de la stânga la dreapta. Săpătura s-a
efectuat prin adânciri succesive de câte 20 cm, fiind lăsaţi
martori provizorii de fiecare dată când situaţia stratigrafică
impunea acest lucru.
Obiectivele principale ale cercetărilor arheologice, cel
puţin în această fază, de debut, au fost următoarele:
- obţinerea unor profila stratigrafice complete, care să
surprindă succesiunea culturală şi cronologică a locuirilor
umane din acest loc, precum şi raporturile şi/sau relaţiile
posibile dintre ele, prin executarea unor secţiuni-sondaj de
control şi informare stratigrafică;
- dezvelirea integrală a unui număr cât mai mare de ·
complexe, aparţinând diferitelor locuiri, şi recuperarea unor
materiale cât mai reprezentative, în scopul surprinderii evoluţiei
culturilor neo-eneolitice prezente în acest loc, prin deschiderea
unor suprafeţe de mai mari dimensiuni, cu posibilitatea
efectuării permanente a verificărilor şi racordărilor stratigrafice,
ridicătură

198. Şeuşa, corn. Ciugud, jud. Alba
Punct: Gorgan
Cod sit: 1124.02
Colectiv: Marius
(MNUAI)

Ciută

bornă

topografică.

- responsabil (Univ. Alba Iulia), Adrian Gligor

Cercetările arheologice sistematice efectuate în cadrul
sitului arheologic de la Şeuşa - La cărarea morii, desfăşurate
de-a lungul mai multor ani (1996 - 2000) au ocazionat frecvente
cercetări de teren în perimetrul înconjurător al sitului, în scopul
detectării unor urme ale locuirilor umane aparţinând diferitor
epoci şi I sau culturi istorice. Acestea au dus la depistarea a
numeroase puncte inedite cu materiale arheologice, dovedind o
intensă locuire umană a acestui areal în toate timpurile.
În anul 1996, în cursul unei periegheze de acest gen,
realizată în zona nordică a sitului amintit, în perimetrul unei
măguri aflate la o distanţă de aproximativ 1,5 - 2 km, şi cca. 3 4 km spre E de satul Şeuşa - măgură care domină tot sectorul
aflat în discuţie - pe versantul cu expunere estică, ocupat la
acea oră de culturi agricole, a fost sesizată prezenţa unui bogat
material ceramic, încadrabil, pe baza facturii şi decorului,
culturii Coţofeni, mai precis unei faze târzii a acesteia (III).
Aceleaşi cercetări au relevat faptul că în punctul cel mai înalt al
măgurii (cu altitudine absolută de 631 m) se profilează o movilă
de pământ, de formă relativ circulară, având diametrul de
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şi

chiar a urmăririi microstratigrafiilor în complexele de suprafaţă
de adâncime.
Această a doua unitate de cercetare (S. li / 2000) a oferit
o serie de informaţii noi, confirmând şi completându-le pe cele
obţinute în prealabil. Au fost astfel surprinse patru locuinţe (3 de
suprafaţă: L. 1, L. 3, L. 4 I 2000 şi o alta, tot de suprafaţă dar
care a suferit mai multe refaceri (reamenajări) L. 2 I 2000)
aparţinând culturii Coţofeni. Dintre acestea, L. 1 I 2000, cea a
cărui colţ sud-estic a fost surprins în S. I / 2000, s-a dovedit a fii
de mari dimensiuni (6 x 4,5 m), axul lung fiind orientat pe
direcţia E - V.
Suprafaţa totală scoasă la suprafaţă a locuinţei a fost de
peste 85% din cea totală. Ea se prezenta sub forma unei
aglomerări de materiale ceramice, fragmente de chirpici ars
până la vitrifiere, cenuşă, resturi de lemn carbonizat, un bogat
material litic (cioplit şi şlefuit) şi osteologic. în interiorul locuinţei
au fost sesizate şi gropi, probabil menajere, iar la demontare au
putut fii surprinse inclusiv urmele gropilor de pari, cu resturi de
lemn carbonizat.
Ceramica rezultată este de bună calitate, cu mult nisip în
pastă, culoarea predominantă fiind cea cenuşiu-brună, alături
de speciile cenuşii-negre, cărămizii-roşiatice, sau chiar gălbui.
Decorul predominant este realizat prin incizii (înguste sau late),
împunsături succesive, impresiuni, ornamente în relief, şi mai
rar, prin pastile aplicate de tip "boabe de linte". Formele cele
mai frecvente sunt cele ale străchinilor, cu buza invazată sau
uşor răsfrântă în exterior, a amforelor, a ceşcuţelor cu toartă
supraînălţată, a vaselor de provizii de mari dimensiuni, vaselor
globulare, etc.
Analiza tipologico-stilistică a materialelor ceramice a dus
la încadrarea cultural-cronologică a locuirii Coţofeni de la
Gorgan la sfârşitul primei etape (III a) şi începutul celei de a
doua (III b) din evoluţia acestei culturi, conform periodizării
propuse de Petre Roman.
Sub locuinţa Coţofeni (L. 1 I 2000), în următorul nivel de
săpare, s-a relevat un complex (C. 1 I 2000) sub forma unei
amenajări de formă dreptunghiulară (1,5 x 1 m), orientat NE SV cu colturile rotunjite şi cu marginile uşor ridicate, realizat din
chirpici ars, masiv. În preajma acestui complex au fost
descoperite râşniţe de mână (3), dispuse la extremitatea
nordică, aglomerări de chirpici ars fragmentat, fragmente de
vase ceramice şi chiar vase întregi.
Analiza tipologico-stilistică şi a facturii pastei ceramice a
făcut posibilă încadrarea cultural-cronologică a complexului şi a
nivelului stratigrafic căruia ii aparţine, culturii eneolitice
Tiszapolgar.
Materialele arheologice rezultate în urma săpăturilor din
campaniile anului 2000, au parcurs primele etape de prelucrare
(spălarea, curăţarea, restaurarea-conservarea, etc.), la ora
actuală ele aflându-se în depozitele şi laboratoarele Universităţii
"1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în diferite stadii de prelucrare
şi valorificare ştiinţifică (desenarea, identificarea tipologică şi
cultural cronologică), în scopul publicării, pe complexe, pe epoci
culturale şi/sau, în ultimă instanţă, sub forma unei lucrări
monografice, de sit.
Trebuie menţionat faptul că, înaintea campaniei din
toamnă, în perimetrul movilei de pe vârful măgurii au fost
efectuate prospecţii magnetometrice, posibile ca urmare a
colaborării cu William McCann (EuroScan LTO) din Londra.
Operaţiunile s-au efectuat cu ajutorul aparatului GEM 300,
prototip, cu ajutorul căruia au fost relevate, pe hărţi magnetice,
principalele aglomerări de structuri arse, incendiate, aflate la
diferite adâncimi.
De asemenea, în timpul săpăturii, în momentul

descoperirii unor structuri incendiate de mari dimensiuni, au fost
prelevate eşantioane reprezentative din acestea în scopul
obţinerii unor repere cronologice asupra complexelor, cu
ajutorul metodei arheomagnetice (sau a magnetismului
remanent). Analiza acestor eşantioane va fii realizată tot cu
sprijinul şi colaborarea William McCann, în cadrul unor
laboratoare dotate cu aparatură specifică.
Pe viitor, se va urmări realizarea, în primul rând, într-o
perioadă cât mai scurtă de timp, o ridicare topografică
pertinentă a întregului perimetru al sitului (la o scară cât mai
mare), racordată la sistemul geodezic şi cadastral naţional,
completată, concomitent, de o bornare şi o caroiere a cestuia,
necesare pentru deschiderea şi evidenţa strictă a amplasării
secţiunilor şi suprafeţelor proiectate, precum şi pentru optima
realizare a planurilor grafice, orizontale şi verticale, pe elemente
de nivelment. Se va urmării, de asemenea, obţinerea unei hărţi
magnetometrice extinse a staţiunii, în funcţie de care vor fi
amplasate unităţile de cercetare. Prospectarea de suprafaţă se
va completa şi cu aportul unor metode şi tehnici moderne,
pentru obţinerea unor informaţii prealabile, deosebit de
importante şi necesare în decursul săpăturii propriu-zise. De
altfel de-a lungul întregii lor evoluţii cercetările din acest punct,
vor avea caracterul unui şantier arheologic-şcoală, unde
studenţii Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, precum
şi cei de la alte universităţi din ţară şi din străinătate, ce doresc
să se specializeze în arheologie preistorică, să aibă
posibilitatea de a cunoaşte, nemijlocit, cele mai moderne tehnici
şi metode de cercetare în arheologie. Cu sprijinul autorităţilor
administrative locale, se va încerca împrejmuirea arealului
supus cercetărilor arheologice, urmărindu-se, în măsura
posibilităţilor - dictate de regimul de proprietate al locului declararea lui ca rezervaţie arheologică sau conferirea, fie şi pe
un termen limitat (3 - 5 ani) a unui regim special care să permită
efectuarea a unui regim special care să permită efectuarea
nestingherită a cercetărilor arheologice, de orice fel, în
perimetrul sitului de la Şeuşa "Gorgan".

şi/sau

199. Şimleu Silvaniei, jud.

Sălaj

Punct: Observator
Cod sit: 139893. O1
Colectiv: Horea Pop - responsabil, Ioan Bejinariu, Dan
Sanda Băcue\ Crişan (MJIA Zalău)

Băcueţ Crişan,

Scurtă prezentare a sitului, tipul sitului. Cunoscut în
literatura istorică de specialitate datorită descoperirii, în anul
1964, a unui tezaur de monede greceşti de tip Dyrrhachium,
punctul Observator este amplasat pe platourile superioare ale
Măgurii Şimleului, complex de dealuri situat la N de oraşul
Şimleul Silvaniei. În urma unor cercetări de teren de la
începutul anilor '90 în acest punct a fost identificată o aşezare
fortificată hallstattiană cu suprafaţa de aprox. 35 ha, cu un plan
adaptat configuraţiei terenului. Vechea fortificaţie hallstattiană
(sec. X - VII a. Chr.) a fost refolosită în mai multe rânduri şi în
maniere diferite în epoca dacică (sec. I a. Chr.) şi în evul mediu
timpuriu (sec. VIII - X p. Chr.).
Obiectivele cercetării. 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
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umpluturii. Din acest nivel porneşte urma lăcaşului de
amplasare al unei tălpi, precum şi două gropi de stâlp apărute
mai jos de această urmă. Au fost găsite în acest nivel doar
materiale ceramice din epoca bronzului foarte fragmentare,
rulate odată cu amenajarea elementelor de fortificaţie în
perioada hallstattiană, epocă căruia îi apa~ine acest nivel,
precum şi intervenţia asupra stâncii prin realizarea "patului"
respectiv. De aceeaşi amenajare hallstattiană ţine şi o urmă de
talpă având acelaşi traseu ca şi cea de mai sus surprinsă destul
de slab între m. 24,3 - 24,6. Nivelul mai sus descris este
suprapus de un alt nivel mult mai consistent (între 0,2 - 0,5 m
grosime) ce se diferenţiază printr-o culoare mai deschisă şi
umplutura cu bucăţi mari de rocă. Acest nivel căruia îi
corespunde şanţul de apărare intersectat de secţiune între m.
23,2 - 27 apa~ine perioadei dacice. Acest şanţ adânc de 1,8 m
a fost săpat pe o terasă amenajată într-o perioadă anterioară,
iar din pământul şi roca excavate s-a realizat un umăr artificial
menit a-i spori eficienţa. În umplutura acestui şanţ au fost găsite
fragmente ceramice dacice. Amenajarea pantei şanţului spre
interior s-a făcut însă în dauna fortificaţiei hallstattiene. De
aceea urmele acestei fortificaţii au fost mai greu de sesizat.
Chiar la capătul acestei terase antropogene a apărut o
amenajare a stâncii similară celei surprinse între m. 18 - 19.
Stânca a fost tăiată vertical rezultând o "treaptă" de cca. 0,4 m,
înăltime unde a fost amplasat un parapet ce avea atât rosturi
practice {de a susţine terasa) cât şi defensive. În profil se
observă clar locul de amplasare al tălpii acestui parapet care
spre vale era sprijinit de un "contrafort" realizat din bucăţi de
piatră şi pământ. La aproape 5 m, la o altitudine inferioară faţă
de acest parapet, a fost surprins un şanţ de dimensiuni mai
modeste: 2,2 m deschidere la gură şi -0,9 m adâncimea
actuală. Şi acestui şanţ i-a fost sporită importanţa prin înălţarea
artificială a umărului. În umplutura acestui umăr au fost găsite
doar mici fragmente ceramice din epoca bronzului situaţie
similară celei din nivelul hallstattian surprins mai sus. Acest al
doilea şanţ făcea parte din sistemul defensiv al pă~ii sudice a
aşezării fortificate hallstattiene de pe Măgura Şimleului. Chiar
dacă dimensiunile şanţului par modeste eficienţa sa era sporită
de pantele abrupte ale Măgurii care este cel mai greu de urcat
venind dinspre S, unde se află astăzi oraşul Şimleu Silvaniei.
Secţiunea S. 2 I 2000 a fost trasată la SV de extremitatea
sudică a aşezării fortificate hallstattiene, pe înşeuarea care
leagă dealul Observator de altul învecinat, dispus la SV de
acesta. Secţiunea S. 2 I 2000, lungă de 18 m, lată de 1,5 m,
orientată aprox. S - N, a investigat un val de pământ practicat
pe înşeuarea amintită, paralel cu aceasta, blocând, parcă,
accesul spre cota maximă a Măgurii prin valea ce se formează
între cele două dealuri. Secţionarea valului a demonstrat că
acesta nu apa~ine evului mediu sau antichităţii, fiind amenajat
eventual în epoca modernă din raţiuni necunoscute.
Secţiunea S. 3 I 2000 lungă de 11 m şi lată de 2 m, a fost
trasată paralel cu S. 1 I 1994, la 0,5 m distanţă, între m. 202 213 ai magistralei S. 1I1994, deci orientată S - N. Deschiderea
acestei secţiuni a avut ca scop completarea imaginii surprinse
cu ocazia investigaţiilor din anul 1999 pe ultimul tronson al
magistralei S. 1 I 1994, care a secţionat un segment al
amenajării hallstattiene melcate. În general nivelul de călcare
hallstattian s-a conturat la -0,25 I -0,6 m, în funcţie de
depunerile alunecate de pe panta dintre terase. A fost
completată imaginea despre locuinţa hallstattiană L. 4, fiind
surprins cel de-al doilea colţ al acesteia exact la m. 11 al
secţiunii, cu constatarea că latura scurtă a construcţiei este de
6 m, iar cea lungă de probabil 7 m. Pe una din laturile locuinţei,
surprinsă incomplet, a fost sesizată urma tălpii de susţinere a

acest punct.
Rezultatele cercetării. Până în prezent s-au desfăşurat
cinci campanii de săpături arheologice (1994, 1995, 1996,
1999, 2000) prin nouă secţiuni de verificare: S. 1 I 1994 magistrală (227 x 2 m, orientată S - N, ultimii 30 m având
lăţimea de 3 m), S. 2 I 1994 (10 x 2 m, orientală S - N), S. 3 I
1994 (27 x 1,5 m, orientată E - V), S. 1 I 1995 (16 x 2 m,
orientată S - N), S. 1 I 1996 (35 x 1,5 m, orientată aprox. V E), S. 1I1999 (14 x 2 m, orientată S - N), S. 1I2000 (42 x 1,5
m, orientată aprox. NNV - SSE), S. 2 I 2000 (18 x 1,5 m,
orientată aprox. S - N), S. 3 I 2000 (11 x 2 m, orientată S - N) şi
două casete: C. 1 I 1999 şi C. 2 I 1999 (8 x 3,5 m, respectiv 8 x
2,5 m, orientate S - N), care au decopertat 833 m2 din sit în
care au apărut 106 gropi de provizii, rituale şi menajere (49
preistorice, 57 dacice), 13 locuinţe (7 preistorice, 6 dacice), 6
cuptoare şi 3 vetre dacice, 2 preistorice. Au fost surprinse,
deocamdată, trei elemente dacice de fortificaţie, constând în
şanţuri masive, prevăzute cu valuri cu 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
(începutul sec. I p. Chr.), suferind însă ajustări în timp.
Campania anului 2000 {desfăşurată în perioada 3 - 22
iulie) a vizat cele mai sudice elemente ale amenajărilor
artificiale, dar şi completarea rezultatelor obţinute în anul 1999
în sectorul final nordic al magistralei S. 1 I 1994. Au fost trasate
trei secţiuni prin care au fost decopertaţi 112 m2.
Secţiunea S. 1 I 2000 a urmărit cercetarea elementelor de
fortificaţie de la extremitatea sudică a platoului Observator.
Secţiunea a avut dimensiunile de 42 x 1,5 m şi orientarea
aprox. NNV - SSE. A fost trasată la 1,9 m S de borna
topografică de la marginea sudică a platoului. În acest sector
era vizibilă la suprafaţă existenţa unor terase ce înconjurau
platoul superior (vezi planul din pliant).
Între m. O şi m. 1O stânca apare chiar la suprafaţă, pe
unele porţiuni nefiind acoperită nici de humus. După m. 10 au
început să apară materiale ceramice din perioade diferite
(epoca bronzului, prima epocă a fierului şi perioada Latene D)
în nivelul humusului. În sectorul dintre m. 15 - 18 secţiunea a
intersectat o primă terasă antropogenă unde au apărut două
gropi (G. 101 şi G. 102). Prima groapă adâncă de 1 m cu
diametrul la gură de 1,3 m şi pe fund de 0,66 m avea formă
tronconică cu pereţii înclinaţi. Umplutura din stâncă sfărmată şi
pământ avea un aspect omogen pe toată adâncimea gropii,
fiind evident umplută într-o singură etapă, imediat după săpare.
Cealaltă groapă (G. 102) avea pereţii drepţi, diametrul de 0,92
m şi adâncimea de 0,74 m. La E de această groapă s-a
conturat urma unei amenajări pentru fixarea unei tălpi din lemn
aflată în legătură cu groapa. Atât groapa, cât şi şanţul pentru
fixarea tălpii, ce se adâncea în stâncă cca. 0,22 m, aveau o
umplutură similară ca şi aspect şi textură. În groapa G. 102 au
fost găsite doar foarte puţine fragmente ceramice hallstattiene,
dar în umplutura lăcaşului de fixare a tălpii a apărut un fragment
ceramic dacic un indiciu însemnat pentru datarea acestor
elemente.
Sectorul cuprins între m. 18 şi m. 23 a permis efectuarea
unor observaţii stratigrafice verticale despre lucrările de
fortificaţie din acest sector. S-a constatat că stânca a fost tăiată
aproape vertical între m. 18 - 19 realizându-se un "pat" pentru o
amenajare defensivă. Chiar deasupra stâncii pe o lungime de
cca. 3 m apare un nivel cu o grosime cuprinsă între O, 14 - 0,36
m. Acest nivel se individualizează prin culoarea mai închisă,
aspectul mai fin şi cenuşos, cu rare bucăţi de stâncă al
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elevaţiei, groasă de 0,3 m, semiîngropată 0,25 m. În sectorul m.

8 - 11 a fost sesizată prezenţa lutuielii pe fundul locuinţei în
care a fost semiîngropat un vas hallstattian de dimensiuni
mijlocii la m. 10 în profilul estic, tăind totodată o vatră de foc
dintr-o subfază a locuinţei L. 4. Instalaţia de foc
corespunzătoare ultimei faze a acestui complex a fost surprinsă
între m. 8,5 - 9,5 pe mijlocul secţiunii, având un diametru de 1
m şi crusta bine arsă la roşu până la 0,05 m grosime. Patul
vetrei a fost realizat din pietre locale (micaşist). Per total
locuinţa a fost investigată în proporţie de cca. 75%. Într-o
anumită fază aceasta a fost străpunsă de o locuintă
hallstattiană adâncită cu O, 15 m, ovală, cu diametrul mic de 1:0
m, iar cel mare de cel puţin 3 m, surprinsă intre m. 5 - 8 ai
secţiunii, având în inventar un vas de provizii spart pe loc la m.
5 - 6. Acest complex a fost străpuns la rândul său de groapa
hallstattiană G. 103 din zona m. 6 - 7, spre profilul vestic.
Groapa, cu diametrul de 1 m şi adâncimea de -0,6 m, avea în
inventar ceramică fragmentară şi multă arsură.
O altă groapă G. 104 a fost conturată la m. 9 - 10, spre
profilul vestic, străpungând şi aceasta locuinţa L. 4. Complexul
avea diametrul de 0,6 m, iar adâncimea de -0,2 m, în centrul
său fiind depusă o oală hallstattiană. O vatră de foc incompletă,
dar bine arsă, probabil dacică, suprapunând umplutura locuinţei
L. 4, a fost surprinsă la -0,43 m, intre m. 7 - 8 E.
Materialul arheologic recoltat în această campanie este
simţitor mai sărac datorită concentrării atenţiei colectivului (prin
S. 1 I 2000) asupra unui segment al sitului foarte important din
punct de vedere istoric şi arheologic vizând latura militară,
defensivă a amenajărilor preistorice, mai puţin dotate cu
complexe de locuire bogate în inventar. Totuşi a fost recoltată o
cantitate apreciabilă de material ceramic preistoric şi dacic
fragmentar şi cel puţin 10 vase intregibile, mosoraşe şi idoli
hallstattieni (la săparea S. 3 I 2000). Materialul metalic, exclusiv
feros, aparţine epocii dacice fiind reprezentat de o seceră
întreagă şi o verigă cu limbă, probabil o piesă de car. Pentru
evul mediu timpuriu s-au descoperit câteva fragmente ceramice
şi un vârf de săgeată din fier, specific sec. X, cu tub de
inmănuşare, tija torsadată şi doi spini ampli evazaţi.
Obiectivele cercetării viitoare. Complexitatea şi importanţa
istorică a fortificaţiilor şi locuirilor umane, într-o succesiune
aproape neîntreruptă timp de şase mii de ani, obligă la
continuarea cercetărilor arheologice sistematice la Şimleu
Silvaniei, pe Măgură, la cota maximă în punctul Observator.
Aflate, deocamdată, în stadiul de sondaje ample, datorită
conjuncturilor economice contemporane nefavorabile şi a
condiţiilor concrete locale determinate de accesul anevoios,
sursele sărace de apă, lipsa curentului electric, dar mai ales de
absenţa unei baze arheologice stabile (compensată temporar
de bunăvoinţa conducerii Ocolului Silvic Şimleu Silvaniei care
ne-a facilitat găzduirea într-un imobil forestier amplasat în
interiorul sitului) colectivul şantierului arheologic Şimleu
Silvaniei - Observator se confruntă cu sumbra perspectivă a
suspendării lucrărilor de cercetare a unuia dintre cele mai
importante rezervaţii arheologice din Transilvania. Necesitatea
realizării unei ridicări topografice devine acută, dar in actualele
condiţii economice şi la suprafaţa mare luată în calcul acest
deziderat rămâne doar la stadiul de intenţie. Campania anului
2000 a resimţit nevoia unui sprijin financiar mai consistent
necesar unei abordări mai ample, deci de mai mare anvergură,
a fenomenului tracic, dacic şi românesc de la Şimleu Silvaniei Observator.

Bibliografie
•••, Şantieru/ arheologic Şimleu Silvaniei, în: Cronica
Arheologice, Cluj Napoca, 1995, p. 87 - 90;
2. ***, The Dacian and Prehistoric Fortresses and Dwellings
from the Knol/ of Şimleu, Şimleu Silvaniei, Sălaj County, în: The
Tracian World al the Crossroads of Civilisations, Bucureşti,
1996, p. 323 - 324;
3. •••, Şantieru/ arheologic Şimleu Silvaniei - Observator, în:
Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 1996, Bucureşti,
1997, p. 60 - 61;
4. •••, Şantierul arheologic Şimleu Silvaniei - Observator, în:
Cronica Cercetărilor Arheologice, Vaslui, 1999;
5. •••, Şantieru/ arheologic Şimleu Silvaniei - Observator, în:
Cronica Cercetărilor Arheologice, Deva, 2000, p. 102 - 103;
6. •••, Şantierul arheologic Şimleu Silvaniei - Observator.
Fortificaţiile şi aşezările preistorice şi dacice, Zalău, 2000 (pliant
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Gheorghe Dumitroaia (CMJ Neamţ), Gheorghe Lazarovici, Mihai Rotea
(MNIT)

Descrierea sitului. Aşezarea preistorică Păuleni
("Ciomortan") se află la cca. 1,5 km NE de satul Şoimeni
(Csikcsomortan), comuna Păuleni, judeţul Harghita, în locul
numit "Vărdomb I Dâmbul Cetăţii". Aşezarea ocupa un loc
strategic în reţeua posibilelor căi de comunicare dintre Moldova
Subcarpatică, Depresiunea Ciucului şi Podişul Transilvaniei. Ea
bara una dintre căile de acces din Depresiunea Ciucului spre
Trotuşul Superior şi mai departe spre Subcarpaţii Moldovei.
Merită totodată menţionat şi situarea aşezări în dreptul pasului
Vlăhiţa, prin care se face legătura dintre Depresiunea Ciucului
şi valea Târnavei Mari şi, implicit, Podişul Transilvaniei.
Menţionăm şi o posibilă legătura cu zona importantelor
zăcăminte de cupru de la Bălan - prin Olt şi afluentul său
Remetea.
Aşezarea ocupă o movilă situată într-un loc ferit. pe o şa
joasă intre două coline dispuse în lanţ, pe direcţia E - V.
Din S ea este delimitată de panta accentuată şi adâncă de cca.
100 m a văii pârâului Remetea, iar din N, de albia unui alt
pârâu, afluent al Remetei. Accesul din V în aşezare, printr-o şa
îngustă de cca. 15 - 20 m, este barat de trei şanţuri şi două
valuri. De jur imprjur aşezarea este fortificată de un val şi un
şanţ care se observă mai bine în partea vestică, nordică şi
estică.
Aşezarea

are forma ovală (cca. 90 x 60 m). Diferenţa
de nivel intre coama valului şi exteriorul aşezării s-a
consemnat în partea sa de E - peste 7 m. Incinta aşezării
prezintă o uşoară pantă spre S. Panta interioară a valului este
lină, iar cea din exterior, puternic accentuată (cca. 70 - 80o).
Partea de S a valului pare să fi alunecat spre exterior, în valea
Remetei, astfel încât pe toată marginea de S a aşezării urmele
valului abia se observă. În partea de ESE intre valul şi şanţul
aşezării se intercalează o .terasă de formă aproximativ
triunghiulară, lată până la cca. 7 m, lungă de cca. 20 m şi înaltă
maximă
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de cca. 1 m.
Istoricul si stadiul cercetărilor. Aşezarea a fost
descoperită în perioada interbelică de Al. Ferenczi. În anii 1956,
1960 şi 1967 Szekely Zoltan a practicat aici cinci secţiuni şi
două casete, suprafaţa cercetată ajungând până la cca.160 m2 .
S-a constatat că aşezarea a fost locuită în eneolitic (cultura
Ariuşd - Cucuteni), în perioada de tranziţie de la eneolitic la
epoca bronzului (cultura Coţofeni) şi în epoca bronzului
(culturile Ciomortan şi Wietenberg). În ceea ce priveşte
fortificaţiile, s-a ajuns la concluzia că valul a fost ridicat în epoca
bronzului. Cel mai notabil rezultat al cercetărilor anterioare l-a
constituit descoperirea şi definirea culturii Ciomortan (de la
Csikcsomortan), încadrată începutului perioadei mijlocii a
epocii bronzului.
Date fiind proporţiile reduse ale cercetărilor, precum şi
publicarea sumară a rezultatelor, multe aspecte legate de
această aşezare au rămas nelămurite. Astfel, nivelurile de
locuire din eneolitic şi perioada de tranziţie, de-abia au fost
atinse, raportul cronologic dintre materialele de tip Ciomortan şi
cele de tip Wietenberg nu a fost stabilit, admi!ându-se - fără să
fi fost surprins un context stratigrafic concludent în acest sens existenţa a două niveluri de locuire din epoca bronzului şi,
respectiv, că nivelul Wietenberg este ulterior celui de tip
Ciomortan. Altă problemă o constituie fizionomia exactă a
"culturii" Ciomortan, materialul ceramic fiind publicat selectiv, cu
predilecţie ceramica fină ornamentată cu triunghiuri haşurate
sau umplute cu împunsături, considerate de atunci emblematice
pentru "cultura" Ciomortan. Ilustraţiile publicate au dat impresia
unei similitudini pronunţate cu ceramica culturii Costişa (şi ea
publicată sumar), astfel încât unii cercetători admit că această
"cultura", de fapt, reprezintă un aspect al culturii Costişa.
Rămânea neprecizată şi încadrarea culturală a valurilor şi
şanţurilor de apărare. Deşi în prima consemnare ştiinţifică, situl
a fost menţionat ca o cetate dacică, iar ulterior săpăturile
neautorizate, efectuate aici în repetate rânduri, au scos la
iveală fragmente ceramice "dacice" şi monede - informaţia
neverificată - săpăturile lui Szekely Zoltan nu au furnizat
material arheologic de factură dacică. Şi acest din urmă aspect
a constituit unul dintre obiectivele majore ale cercetărilor din
anii 1999 şi 2000.
Cu scopul cercetării problemelor men!ionate, în 1999 şi
2000 au fost reluate săpăturile în această aşezare de un
colectiv format din specialişti în eneolitic şi epoca bronzului din·
Transilvania şi Moldova.
Descrierea săpăturilor. În anii 1999 - 2000 cercetările s-au
axat în jurul Secţiunii I (S. I). Iniţial, în urma cercetărilor
întreprinse de Szekely Zoltan, S. I. a reprezentat o tranşee lată
de 0,8 m şi lungă de cca. 40 m. Ea secţiona partea de E a
aşezării pe linia N - S. În campaniile de săpături din 1999 şi
2000, secţiunea a fost golită şi, după caz, adâncită, iar apoi
extinsă spre N şi S, lungimea ei ajungând la 70 m. în anul 1999
în imediata apropiere de S. I au fost deschise 7 casete noi, din
care 4 în partea centrală a platoului şi 3 casete în partea de S a
incintei.
în campania din 2000 S. I a fost extinsă spre E. Astfel în
dreptul car. A - 6 - 12 a fost cercetată o suprafaţă de 8 m (V - E:
A, B, C, D) x 18 m (N - S: 6, 7, 8, 9, 1O, 11, 12), în dreptul car.
A - 13 - 15, 4 m (V - E: A, B) x 6m (S - N: 13, 14, 15), apoi, în
dreptul car. A - 4 şi A - 5 a fost cercetată o suprafaţă de 4 m (S
- N: 4, 5) x 12 m (V - E: A, B, C, D, E, F).
După golirea în anul 1999 a jumătăţii de N a sec!iunii, pe
lungimea de 20 m (car. A - 6 - 15), s-a constatat că Szekely
Zoltan a confundat una dintre secvenţele din umplutura valului
cu stratul steril şi nu a ajuns la baza valului. În 1999 secţiunea a

fost adâncită cu încă cca. 1,8 m (măsurat de la coama valului),
ajungându-se la stratul steril. Adâncimea secţiunii variază între
-0,48 m (în zona centrală a incintei aşezării) şi -3,44 m, sub
coama valului pe latura sa de N.
Atât cât s-a putut constata în urma cercetării malului de V
a S. I (profil A), precum şi a malului său de E (profilul BI C),
iniţial terenul prezenta un dâmb natural, înalt de cca. 1,6 m, iar
platoul său prezenta panta uşoară spre S.
Locuirea Ariuşd - Cucuteni. Cea mai veche locuire
atestată până acum în aşezare aparţine culturii Ariuşd Cucuteni (Cucuteni A2). Vestigiile acestei culturi (urme de
diferite construcţii, material ceramic bogat, figurine
antropomorfe şi zoomorfe, unelte) au apărut în toate secţiunile
şi casetele practicate, atât în incintă, cât şi sub valul de N al
aşezării.

Cele mai importante descoperiri eneolitice s-au făcut sub
valul de N. Aici, pe marginea dâmbului, a fost descoperită şi, în
bună parte, dezvelită o locuinţă de suprafaţă, care, atât cât se
poate constata în stadiul actual al cercetării, avea formă
trapezoidală cu latura dinspre exteriorul aşezării mai mare. Era
avea carcasă de lemn masiv şi nuiele acoperită cu straturi
groase de lut. Se pare că această locuinţă făcea parte dintr-un
şir de alte asemenea locuinţe dispuse pe marginea dâmbului. în
locuinţă au fost descoperite câteva vase întregibile şi multe
fragmente ceramice izolate, fragmente de figurine de lut ars,
ace de cupru, câteva râşniţe. Marea majoritatea a materialului
ceramic din locuin!ă se încadrează în Cucuteni A2. Este
reprezentată specia barbotinată, grosieră neornamentată, fină
şi semifină cu decor canelat, incizat şi pictat (pictura
monocromă, alb pe negru, bicromă şi tricromă).
În profilul A, pe lungimea de cca. 5,2 m (în car. A - 11 - A
- 13), a fost urmărit colţul de VNV a locuinţei. În partea de S,
probabil cu scopul nivelării terenului, L. 5 a fost uşor adâncită în
pământul steril (cu cca. 0,2 m). În imediată apropiere de limita
de S a complexului se observă o groapă de par cu diametru de
cca. O, 12 m, care pleca de la
nivelul stratului steril şi se adâncea cu cca. 0,2 m. În partea de
N a complexului, în profilul A se observă alte trei gropiţe mici de
pari, uşor adâncite. Umplutura locuinţei se prezintă sub forma
unui sol maroniu-negricios, îmbibat cu bucăţi mari de lipitură,
fragmente ceramice şi alte artefacte. În zona locuinţei stratul de
cultură ajunge la cca. 0,6 m.
Stratul de cultură Cucuteni - Ariuşd este consistent şi în
apropierea locuinţei, unde, protejat de val, pe lungimea de cca.
6,6 m (car. A - 8 - A - 11 ), are grosimea de cca. 0,4 m. Pe
măsura îndepărtării spre incinta aşezării, în afara zonei
acoperite de val, intensitatea stratului scade simţitor, în profilul
A observându-se doar fragmente ceramice răzleţe şi, uneori,
aglomerări de fragmente ceramice şi de lut ars aflat în mici
alveolări (car. A- 9' şi A-11').
L. 5 a fost suprapusă de o construcţie uşoară (L. Sa),
puternic afectată la rându-i de o locuire Coţofeni. De la ea s-au
păstrat fragmente de lipitură şi o vatră compusă dintr-un pavaj
de pietre plate, acoperit de un strat de lut ars gros
până la 4 cm. Vatra a fost surprinsă şi în profilul A pe lungimea
de cca. 1, 1 m. Lângă marginea sa de S vatra a fost perforată
de un par folosit probabil pentru suspendarea alimentelor. Pe
vatră, a fost găsită in situ partea inferioară a unui vas de tip
Ariuşd.

Materialul eneolitic descoperit în incinta aşezării este mai
decât cel de sub val. Aici au fost descoperite urme ale
unor construcţii uşoare de suprafaţă. Una dintre ele (L. 6), mai
bine conservată, era de formă dreptunghiulară, avea perimetrul
marcat de şiruri de gropi de stâlpi şi pari. În interiorul acestui

sărac
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de suprafaţă aflată lângă creasta valului, în
imediata apropiere de L. 7„ a cărei perimetru marcat de gropi
de stâlpi include şi Gr. 3.
Este evident că locuirea Wietenberg de la Păuleni este
ulterioară celei de tip Ciomortan. În acest sens, subliniem că
patru din cele cinci complexe Wietenberg suprapun valul ridicat
de purtătorii grupului Ciomortan. Mai mult decât atât, în trei
cazuri, complexele Wietenberg secţionează şi I sau le suprapun
direct pe cele de tip Ciomortan. Locuirea Wietenberg de la
Păuleni, atât cât permite o evaluare la prima vedere a ceramicii
şi analogiile existente, pare să dateze din perioada imediat
următoare locuirii Ciomortan. Nu excludem că locuirea
Ciomortan a fost întreruptă de cucerirea aşezării de către
purtătorii culturii Wietenberg.
Urme dacice. În stratul de cultură al aşezării au fost
găsite şi fragmente ceramice izolate de factură dacică, fără să fi
fost surprins un nivel de locuire din această perioadă. Probabil,
dacii au folosit această aşezare fortificată pentru a controla una
dintre căile de acces din Moldova în Depresiunea Ciucului.
Rămâne ca viitoarele cercetări să demonstreze dacă dacii au
reamenajat sau nu fortificaţiile din epoca bronzului.
Valorificarea materialelor. Descoperirile din ultimele două
campanii sunt expuse în cadrul unei expoziţii tematice "Noi
descoperiri arheologice din estul Transilvaniei", la subsolul
catedralei ortodoxe din mun. Sfântu Gheorghe. Rezultatele
cercetărilor din 1999 şi 2000 au fost publicate într-o variantă
mai extinsă în revista Angustia, 5 /Arheologie, p. 93 - 177.
Pentru campania din 2001 sunt prevăzute următoarele:
a) extinderea S. I spre E (prin car. C, D - 13 - 18) cu
scopul dezvelirii complete a locuinţei ariuşdene L. 5 şi
cercetarea completă a turnului din epoca bronzului (Cpl. 13). În
funcţie de rezultatele cercetării se vor lua măsuri de
conservare a acestor două complexe.
b) extinderea S. I spre S (car. A - 20 - 30) pentru
cercetarea şanţului de apărare;
c) extinderea S. I (prin car. E, F, G - 4 - 8) în scopul
dezvelirii locuinţei L. 8 aparţinând culturii Wietenberg;
d) cercetarea tuturor complexe adâncite descoperite şi
conservate în 2000;
e) secţionarea printr-o suprafaţă de 2 x 60 m (E - V) a
valurilor şi şanţurilor de apărare în partea de V a aşezării.
Planşa 65
construcţie uşoară

complex s-au găsit resturi de suprastructură puternic deranjate
de locuirile ulterioare: bucăţi de lipitură cu amprente de pari şi
nuiele. Materialul ceramic de tip Ariuşd - Cucuteni, descoperit în
perimetrul şi în jurul acestui complex diferă de cel descoperit în
L. 5: ceramica pictată apare în proporţii mult mai reduse, în
general ceramica este de mai proastă calitate, adesea ciobul
este nisipos, iar suprafeţele recipientelor sunt aspre. După toate
probabilităţile, acest din urmă complex, alături de L. 5a,
aparţine unei faze mai târzii de locuire Ariuşd - Cucuteni. În
interiorul aşezării în apropierea valului s-au mai descoperit şi
complexe adâncite cu material eneolitic. Acestea au fost
conservate până la următoarele campanii de săpături.
Descoperirile de tip Bodrogkeresztur. Câteva
fragmente ceramice răzleţe descoperite în stratul de cultură şi
în umplutura valului aparţin culturii Bodrogkeresztur. Nu s-a
putut stabili dacă acestea reprezintă "importuri" în mediul Ariuşd
târziu, sau o locuire sporadică distinctă, ulterioară locuirii
Ariuşd.

Locuirea Coţofeni. Următorul nivel de locuire surprins în
profilele A şi BI C şi în carourile A, B - 10 - 14, aparţine culturii
Coţofeni. Acesta s-a păstrat cel mai bine sub valul de N al
aşezării, unde a fost urmărit pe o lungime de cca. 12,8 m
(profilul A) şi pe toată întinderea profilului B I C. Stratul de
cultură Coţofeni îl suprapune direct pe cel eneolitic şi se
prezintă sub forma unei depuneri de nuanţa cenuşiu
negricioasă, conţinând bucăţi mărunte de chirpici şi fragmente
ceramice. Grosimea stratului Cotofeni de sub val variază între
0,20 şi 0,36 m. În zona de maximă concentrare a materialelor
de tip Coţofeni, la baza stratului, au fost surprinse urme ale unei
locuinţe, probabil de tip sălaş, uşor adâncite (O, 1 - O, 15 m). Pe
o suprafaţă de cca. 1O m2 , se observă o aglomerare de
ceramică Coţofeni şi mici bucăţi de lipitură de lut ars.
upă uscarea pământului, în partea superioară a stratului
Coţofeni, pe ambele profila a apărut o dungă albicioasă, mai
mult sau mai puţin compactă, groasă de cca. O, 1 - O, 15 m,
rezultată din cristalizarea sărurilor aflate în solul stratului. în
incinta aşezării, în afara valului, deşi apar fragmente ceramice
izolate de tip Coţofeni, un nivel de locu_ire aparţinând acestei
culturi, stratigrafic, nu a fost surprins. ln linii mari materialul
ceramic descoperit se încadrează în faza I a culturii Coţofeni.
Locuirii Ciomortan îi aparţin construcţiile de fortificare (cel
puţin cele mai timpurii): valul şi şanţul ce apăra aşezarea din E,
V şi N. Din aceeaşi perioadă datează şi o construcţie care pare
să fi fost un turn de lemn construit înaintea ridicării valului şi
apoi încorporat în latura de N a acestuia, un culoar de acces la
turn dinspre incinta aşezării (Cpl.13), precum şi o construcţie
uşor adâncită de formă neregulată (L. 7a), în a cărei umplutură
au apărut, alături de vase sparte pe loc, multe oase de porcine
(specii tinere) şi 2 fragmente de oase umane (de calota
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craniană şi mandibulă).
Condiţiile stratigrafice, de această dată foarte clare, arată
nivelul de locuire de tip Ciomortan este anterior celui
aparţinând culturii Wietenberg. Astfel, L. 7a şi complexul 13 au
fost suprapuse de o locuinţă a culturii Wietenberg (L. 7),
inclusiv de vetrele acesteia. Ceramica de tip Ciomortan
descoperită în ultimii doi ani la Păuleni vădeşte asemănări
importante cu cea aparţinând culturii Costişa, mai ales cu cea
de la Poduri.
Locuirea Wietenberg. Vestigiile aparţinând culturii
Wietenberg sunt reprezentate de cel puţin cinci complexe bine
conservate: o depunere rituală compusă din două vase
(Complex 1), o groapă rituală (Gr. 3) cu un schelet de copil de 5
- 6 luni, două locuinţe de suprafaţă amenajate pe panta
interioară a valului de apărare (L. 7 şi L. 8), precum şi o
că

Mamalaucă

(Muzeul 'Vasile Pârvan', Bârlad)

La sfârşitul anului 2000 am organizat un sondaj în locul
numit • La Şipot", corn Şuletea, loc aflat la circa 600 m SE de
sat, urmărind să descoperim aşezarea şi necropola de sec. IV
p. Chr. semnalate încă din anul 1950, iar mai târziu, în anii
1997 - 1998 în urma unor periegheze. Existenţa unei necropole
precum şi a unei aşezări din perioada mai sus menţionată a fost
semnalată, printr-un inventar numeros şi în cursul anilor '80
când zona a fost amenajată în vederea cultivării viţei de vie. Cu
acel prilej au fost descoperite 11 morminte (10 de incineraţie şi
unul de inhumaţie) de către un pasionat de arheologie,
învăţătorul Marin Rotaru, din satul Giurcani.
Pe baza însemnărilor lăsate de către Radu Vulpe, a celor
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relatate de Marin Rotaru, a perieghezelor efectuate am hotărât
demararea cercetării sistematice a zonei. Nedispunând însă de
o sumă prea mare de bani, începând
cercetarea la sfârşitul lunii octombrie am considerat că pentru
început s-ar impune realizarea unui sondaj care să ne ajute la
stabilirea aproximativă a dispunerii necropolei sau a aşezării.
Învăţătorul Marin Rotaru neaducându-şi exact aminte de locul
în care a descoperit cele 11 morminte am trecut la executarea
unor secţiuni în spaţiile unde la suprafaţa solului am observat
atât fragmente ceramice cât şi resturi steologice. Astfel au fost
trasate 4 secţiuni lungi de peste 18 m cu lăţimea de 1,5 m,
secţiuni executate în diverse puncte din spaţiul aflat în atenţia

astfel 11 carouri numerotate de la A la L, denivelarea în portal
având dimensiuni de -0,36 m de la cota O.
Pe lângă această abordare sistematică s-au efectuat
cercetări şi în restul cavităţi (observaţii la suprafaţă); astfel,
din galeria principală de acces, pe partea dreaptă a primei săli,
la o diferenţă de 5 - 6 m de la nivelul de călcare în peşteră, întro galerie suspendată, s-a descoperit în solul argilos un
fragment de oală (buza vasului şi o parte din corp), databilă la
sfârşitul epocii bronzului.
Stratigrafie. Sub solul actual de călcare, de o consistenţă
prăfoasă, de culoare neagră, cu materiale contemporane, apare
o construcţie din bolovani de râu şi spărtură de stâncă.
Prezenţa bolovanilor de râu, de mari dimensiuni, în număr
impresionant, care au fost aduşi de pe malul Grişului, ne poate
duce cu gândul la amenajarea suprafeţei din vechime. Datorită
configuraţiei terenului, în pantă, o parte din stratul superior a
alunecat şi s-a scurs efectiv, dezvăluind astfel primul strat de
cultură de sub nivelul de călcare păstrat mai sus (este vorba de
carourile J K 6 - 8).
Acest nivel superior, situat în locurile amintite, chiar la
suprafaţa pantei, conţine numeroase vase întregi şi întregibile,
două mărgele din pastă de sticlă (una cu ochii de păun, alta
ornamentată cu o bandă formată din crestături verticale).
Interesant de amintit este un vas borcan ornamentat cu brâu
alveolar şi un altul, de mari dimensiuni, ornamentat cu brâu
crestat.
Carourile numerotate G H 4 - 6 şi J K 6 - 8 nu au fost
cercetate integral, atenţia fiind concentrată mai ales în sectorul
A F 1 - 4, aceasta fiind regiunea cea mai expusă distrugerii. În
această zonă, sub nivelul actual de călcare cu grosime între
0,05 - O, 1 m, se află un nivel compus din stâncă sfărmată de
talie mare şi mijlocie precum şi din bolovani de râu. În caroul A
au fost descoperite la o distanţă de 0,8 m unul de altul, două
blocuri din piatră fasonată aflate în poziţie secundară datorită
erodării pantei dar şi mutării lor de către turişti. Pe toată
această platformă de piatră, pe şi în între bolovani şi stâncă, sa găsit o cantitate impresionantă de ceramică fragmentară
aparţinând epocii finale a bronzului, dar şi celei dacice.
După demontarea acestui nivel (platforme) de piatră,
situată între -0,39 I -0,5 m, s-a conturat o pată de culoare
neagră cenuşie, de formă aproximativ rotundă, având diametrul
pe axa lungă de 2,6 m, fiind constituită în fapt din două pete de
cenuşă, cu o mare cantitate de ceramică fragmentară. Pasta
din care sunt constituite cuprinde o gamă largă, iar în ceea ce
priveşte formele, se remarcă ceştile dacice, cană cu gât zvelt
din pastă fină portocalie, vase sac, vase borcan. Ornamentica
se împarte în ornamente lustruite, realizate cu grafit, aplicate
sau organice. Au mai fost descoperite două vârfuri de lance din
fier, o bardă, un cuţitaş şi un vârf de săgeată din bronz, două
monede de argint de tip Dyrrachium Apollonia autentice.
În caroul L. 8 - 10, în primul nivel a apărut un vas sac
spart pe loc din perioada dacică, iar în nivelul doi (-0,25 / -0,35
m), s-a conturat o pată de culoare cenuşie cu materiale
ceramice, oase calcinate, pandantivi din coaste de os de peşte,
un nasture din bronz şi o măciucă din piatră. Depunerea
aparţine epocii bronzului fiind încadrată pe baza ceramicii, în
cadrul manifestărilor de tip lgrita.
În afara peşterii a mai fost sondat un abriu pe versantul
stâng al Grişului, la 2 m altitudine, aflat în apropierea Peşterii
Mişidului. Sondajul de control a dus la dezvelirea unui nivel
neolitic la o adâncime de -1,7 / -1,85 m. Sondajul nu a cuprins
nici un complex dar s-a recoltat din stratul neolitic cu o grosime
în medie de O, 1 m, material ceramic, trei lame de obsidian, o
daltă de piatră şi un dop rezultat din procesul de perforare a

noastră.

În perimetrul celor patru secţiuni trasate am descoperit o
cantitate apreciabilă de ceramică, în totalitate fragmentară
încadrată tipologic şi cronologic din sec. IV p. Chr. până în
secolele VIII - IX sau chiar din secolele XIV - XV. Singurele
elemente in situ descoperite au fost două gropi menajere. În
prima dintre gropi descoperită în S. 2 au fost găsite câteva
fragmente ceramice, greu de încadrat cronologic şi tipologic,
chirpic şi un maxilar inferior de animal. Groapa era de formă
circulară cu diametrul de aproximativ 1,2 m, fundul gropii, puţin
albia! găsindu-se la -2, 7 m.
A doua groapă a fost descoperită în secţiunea S. 3 fiind
de asemenea de formă circulară, cu diametrul de aproximativ
1,3 m, având fundul gropii la 1,4 m faţă de nivelul actual de
călcare. În perimetrul gropii la -0,5 m, faţă de nivelul actual de
călcare, am descoperit mai multe fragmente dintr-un vas (oală
?) lucrat cu mâna, din pastă de proastă calitate. Deşi rezultatele
sondajului nu au fost spectaculoase, ne-au permis stabilirea
probabil a extremităţii vestice a necropolei urmând ca în acest
an să încercăm trasarea unor secţiuni puţin mai la E, pe o
suprafaţă care sperăm să coincidă cu conturul necropolei. De
asemenea vom continua căutarea aşezării aferente necropolei,
care fără îndoială trebuie să se afle undeva în zonă.

202.

Şuncuiuş,

corn.

Şuncuiuş,

jud. Bihor

Punct: Peştera Mişidului
Cod sit: 31529.01
Colectiv: Doina Ignat, Călin Ghemiş (MTC Oradea), M. Ciauşescu, A.
Lakatos, L. Csakosi, R. Balint, V. Balint, A. Peto - studenţi (UBB Cluj)

Situl arheologic Peştera Mişidului este situat pe versantul
stâng al defileului Crişul Repede, la aproximativ 4 km de
localitatea Şuncuiuş, la o altitudine de 9 m faţă de nivelul
Grişului. Starea avansată de degradare şi săpăturile
clandestine ale căutătorilor de fosile şi alte sedimente, au impus
cercetarea cât mai grabnică a acestei peşteri care în timp a
furnizat numeroase descoperiri interesante. Cercetările s-au
desfăşurat în perioada 1 august - 6 septembrie 2000, dorinduse conturarea unei imagini cât mai clare despre sedimentul
antropogen din această cavitate.
Peştera are o dezvoltare de 250 m de galerii, în nivelul
fosil, unde s-au desfăşurat săpăturile, iar printr-o mică galerie
de legătură se pătrunde în nivelul activ. Cercetarea sistematică
s-a realizat mai ales în zona portalului, în fapt cea mai afectată
parte a cavităţii, datorită turismului dezordonat şi săpăturilor
clandestine ce au distrus în mare parte sedimentul antropogen
aparţinând perioadei medievale. Suprafaţa sandală în această
campanie a fost împărţită în suprafeţe de 2 x 2, obţinându-se
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Menţionăm că

a fost restaurată o dată cu
în urmă cu 30 de ani, însă lipsa
cercetării
arheologice a lăsat în suspensie întreaga
problematică mai sus menţionată (Cristian Moisescu,
Târgovişte. Monumente istorice şi de artă, Bucureşti, 1979, p.
32 - 33).
Prezentarea cercetării. De la început menţionăm că
cercetarea a fost îngreunată de strada ce funcţionează pe sub
arcul porţii, de conductele de apă şi gaze naturale ce au distrus
parţial nivelele arheologice cât şi de natura terenului şi anume
de pânza de apă freatică ce în prezent oscilează între 2 - 3m de
la cota actuală de călcare (lucrările de amenajare a parcului
Chindia şi a lacului aferent au afectat întreaga incintă de E a
Curţii Domneşti). De asemeni lucrările de consolidare a incintei
Curţii Domneşti, cât şi a turnului aflat la 4 m E au distrus
definitiv stratigrafia dintre cele două monumente fapt ce a dus
la imposibilitatea stabilirii unui raport cronologic intre cele două
monumente.
Astăzi poarta se prezintă sub forma unui pătrat cu latura
măsurată la exterior de 8 m, parţial marcat în teren şi parţial
păstrat până la primul nivel (3 - 4 m deasupra solului) pe laturile
de S şi V. Plecând de la situaţia din teren s-a trasat un şanţ
longitudinal pe acces în direcţia SV - NE lung de 14 m şi lat de
2 m, şi 4 casete practicate ulterior în funcţie de evoluţia

pietrei.
Concluzii. Materialele neolitice, datorită stării foarte
fragmentare şi degradării sunt greu de încadrat cronologic şi
cultural. Complexul din L. 8 - 10 îl încadrăm în cadrul
descoperirilor cu caracter funerar aparţinând grupului lgriţa. În
privinţa descoperirilor dacice, cele ce datează complexul sunt
monedele; desigur cercetările viitoare vor aduce noi precizări cu
privire la această descoperire deosebită.
Cercetări de suprafaţă în nivelul activ traversat de un râu
subteran cu mic debit, ce spală în sezonul ploios un sediment
gros de 1,5 m, au dus la descoperirea unui fragment de calotă
craniană şi a unei fose nazale. Apartenenţa cronologică a
acestei descoperiri este incertă încă, în lipsa unei examinări de
către experţi. Au fost totuşi examinate de E. Posmoşan şi M.
Venczel de la secţia de naturale a Muzeului Ţării Grişului ce au
concluziona! că sunt de provenienţă umană, însă vechimea lor
rămâne de stabilit.
La campania de săpături au participat studenţii clujeni

203. Târgovişte, jud.

incinta

Dâmboviţa

Punct: Poarta Vânătorilor· Dealu
Cod sit: 65351.04

respectiva

construcţie

Curţii Domneşti

cercetării.

Stratigrafia. În special în secţiunea 1, profil de E, s-a putut
evoluţia zonei din sec. XVII şi până în prezent. Datorită
amenajărilor mai recente în zona porţii nu s-au identificat
urmele unui drum mai vechi de sec. XVII, dar el a fost observat
la cca. 40 m, în aval spre Ialomiţa. Nivelul de construcţie al
turnului de poartă a fost pus în evidenţă în exteriorul acestuia
spre E, în rest fiind ras de amenajările ulterioare şi anume cele
din 1821. Tot în această zonă printr-un pietriş mărunt gros de 4
cm a fost pus în evidenţă şi drumul existent la mijlocul sec.
XVII.
Straturi mai vechi de sec. XVII nu s-au găsit decât tot în
capătul estic al secţiunii 1 şi anume un strat, gros de 0,2 m de
moloz şi cărămidă, provenit credem de la reparaţii ale Curţii
Domneşti anterioare momentului mai sus menţionat. Pavajul din
pietriş mare executat la începutul sec. XIX, suprapune o
depunere sau mai bine zis depuneri succesive ce se observă
foarte bine în zona încăperii subterane unde au o grosime de
peste 2 m. În caseta 4 se poate urmări şi nivelul de
reconstrucţie corespunzător acestei etape cât şi unele
interventii la constructii. Turnul de poartă se va dărâma
progresi~, peste drumui menţionat anterior se găseşte un strat
consistent de depuneri cu materiale de construcţie peste care
se amenajează la sfârşitul secolului trecut pavajul din bolovani
de râu, acoperit cu asfalt după 1970.
Constructia. Se prezintă sub forma unui masiv de zidărie
cu laturile de 9,6 m pe direcţia E - V, respectiv 9,3 m pe cea
opusă (perimetru măsurat la 0,5 m sub actualul nivel de
călcare). Materialul de construcţie este exclusiv cărămida cu
dimensiunile de 26 x 14 x 4,5 cm, specifică construcţiilor
executate la Târgovişte în timpul domniei lui Matei Basarab,
grosimea zidurilor în funcţie de locul şi rolul lor în ansamblu
variind intre 1 - 1,4 m.
Degajarea turnului de poartă, ce era pur şi simplu înecată
în resturi de natură şi provenienţă diversă 1,2 - 1, 7 m diferenţă
fată de drumul initial din sec. al XVII-iea a dat la iveală structura
originală. În pri~ul rând s-a dovedit că este vorba de o
construcţie unitară, ridicată într-o singură etapă. În al doilea
rând 2/3 din perimetrul interior era ocupat de o construcţie
subterană "Încăperea capcană" ridicată special pentru a

Colectiv: Petru Virgil Diaconescu, Gheorghe Olteanu (CNMCD

stabili

Târgovişte)

Cercetarea desfăşurată în lunile mai - iunie, a avut
caracter de salvare datorită construcţiei unui canal deversor
pentru ape pluviale, lucrare executată de R.A.G.C. Târgovişte
prin S.C. Energoconstrucţia S.A. Bucureşti, ce a urmărit traseul
Aleei Coconilor între Calea Domnească şi râul Ialomiţa în
imediata apropiere de S a incintei Curţii Domneşti. Partea
ştiinţifică a fost asigurată de CNMCD Târgovişte, iar manopera
(săpătură) de către constructor, finanţatorul întregii lucrări.
Problematica acestei zone este foarte interesantă, lipsa
unor cercetări de profil ducând la interpretări diverse şi chiar la
controverse şi mă refer nu numai la poarta în sine, dar şi la
întregul traseu pus în discuţie al fortificaţiei medievale.
Nu este cazul în această etapă a cercetării, să prezentăm
amănunţit documentele pentru zona în cauză, dar oricum ele au
declanşat polemicile. Se cunoaşte că în 1645 este ridicat
"Şanţul şi valul cetăţii" de către Matei Basarab, fortificaţie ce
proteja pe trei părţi oraşul şi se sprijinea pe marginea terasei
înalte a râului Ialomiţa dinspre E. Astfel poarta cercetată
(singura păstrată parţial) nu făcea parte din respectivul sistem
sus-amintit, datorită amplasării ea fiind menţionată la 1655 1656
în "Epistolia tipicară" a mitropolitului Ştefan (R.
Gioglovan, Valahica, Târgovişte, V, 1973, p. 101). De asemeni
o reparaţie capitală se presupune a fi fost făcută de eterişti la
începutul anului 1821. "lazul morilor" există ca problematică cu
două variante de traseu şi anume: cea actuală sau în apropiere
şi imediat pe sub incinta Curţii Domneşti, referindu-ne la
porţiunea dintre actualul stadion şi strada Mihai Bravu. O a treia
este existenţa unui pârâu "Târgoviştioara", ce ar fi tăiat oraşul
dinspre V spre E şi ar fi avut albia chiar pe sub sau pe lângă
poartă, pârâu ce ar fi scos din cauză drumul menţionat spre
Mănăstirea Dealu şi nordul judeţului. Mai erau puse în discuţie
modul în care se lega poarta de incinta Curţii Domneşti, şanţul
de apărare descoperit în 1986, traseul drumului, raportul
cronologic între incintă şi curte, modul de rezolvare a
problemelor tehnice ridicate de construcţia turnului la piciorul
inferior al pantei terenului, într-o zonă inundabilă, etc.
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în oraş, funcţie care s-a păstrat până la mijlocul sec. al XIX-iea.
Argumentul arheologic este colmatarea progresivă a spaţiului
interior al camerei subterane înainte de refacerea din 1821.
- cercetarea a rezolvat şi întrebarea ce persista în privinţa
traseului urmat de "lazul morilor" şi implicit a existenţei unui
şanţ de apărare pe latura estică a Curţii Domneşti. Urmărind
traseul canalizării proiectate s-a observat clar că el traversa
drumul la cca. 100 m în aval de turnul de poartă şi delimita spre
E, probabil şi grădina domnească. Aşa se explică de ce podul
ridicător se afla amplasat peste "încăperea capcană" în
perimetrul interior al turnului de poartă şi nu în exterior peste
şanţul de apărare cum a fost observat în 1988 -1989 la poarta
de S a oraşului, cu menţiunea că aceasta făcea parte
integrantă din fortificaţia lui Matei Basarab;
- turnul de poartă fiind singular în cadrul sistemului de
apărare sus menţionat (Pavel Chihaia, SCIA, 17, 1, 1970, fig.
7). Arheologic am încercat identificarea unui zid de legătură
între latura de N a acestuia şi incinta exterioară a Curţii
Domneşti ridicată de Petru Cercel în 1584, fortificaţie ce se află
la o distanţă de 3 - 5 m faţă de latura nordică a porţii. De altfel,
nici la restaurările şi consolidările de care au beneficiat ambele
construcţii în urmă cu 30 de ani şi care în acest sector au atins
o adâncime apreciabilă, nu au adus nici o clarificare. Este
posibil ca între cele două construcţii să fi existat un val de
pământ, cum se observă dintr-o imagine fotografică de la
începutul secolului. Dar aceasta putea fi şi opera eteriştilor la
reparaţiile din 1821. De menţionat că în acest perimetru a fost
identificat şi un canal din cărămidă a apelor pluviale provenite
din zona bisericii Sfânta Vineri, biserică ce se află la o cotă
superioară cu 4 m faţă de cea a turnului de poartă. "Şanţul şi
valul cetăţii" a fost construit numai pe trei laturi respectiv pe
terasa înaltă a Ialomiţei pe care se află amplasat oraşul,
neexistând nici o urmă a lui la partea superioară a piciorului
pantei ce delimitează terasa de lunca râului. Considerăm că
funcţia principală a porţii era cea de vamă, având în vedere că
întreg traficul dinspre nordul judeţului şi parţial dinspre Târgşor Ploieşti - Gherghiţa - s-a desfăşurat până la sfârşitul sec. XVIII
prin acest punct.
- supravegherea săpăturii pentru apeduct a mai rezolvat o
dispută. Unii cercetători pe baza unor consemnări târzii
considerau că "şleaul drumului" ce trecea pe sub turn a
constituit şi traseul pârâului "Târgoviştioara" ce ar fi tăiat oraşul
în două de la V la E, ceea ce ar fi eliminat existenţa drumului
cel puţin până la 1645 când împreună cu pârâul Mirioara ar fi
fost deviate spre S pe şanţul fortificaţiei. Ipoteza este eliminată
complet neexistând nici o urmă a acestui presupus pârâu în
perimetrul de care ne-am ocupat. O singură observaţie, drumul
intre Calea Domnească şi poartă urmărea un traseu diferit faţă
de cel actual urmând traseul incintei până în dreptul drumului
Câmpulungului.
Planşa 66

intruşilor. Situată spre ieşirea de NE
o formă dreptunghiulară cu dimensiunile la
interior de 3,66 m pe axul căii de acces, respectiv 5 m pe cel
opus. Este construită tot din cărămidă zidurile fiind groase de
1,2 m până la cca. 1 m de pavajul iniţial, subţiindu-se prin două
socluri plasate în exterior pe axele lungi şi interior pe cele
scurte scăzând astfel grosimea la partea superioară la 0,9 - 1
m. Zidurile sunt continue asigurând stabilitatea întregii
construcţii şi facem această menţiune pentru faptul că la
suprafaţa terenului astăzi observăm două pile de zidărie
separată. În plus, chiar pe accesul păstrat dinspre V, arcul
porţii, respectiv cele două masive ce-i asigură stabilitatea, sunt
legate intre ele printr-un zid de bolovani de râu gros de 0,4 m şi
plasat sub nivelul drumului.
Revenind la încăperea subterană arătăm că în privinţa
adâncimii a nivelului de săpare a fundaţiilor nu putem face
precizări, chiar dacă săpătura a ajuns la -4,5 m din cauza
infiltraţiilor masive ale pânzei de apă freatică. Pe latura de NE
imediat la interior se păstrează încă stâlpii din lemn cu
diametrul de 0,2 m, plasaţi din 0,6 m în 0,6 m în lungul lui pe
care se sprijinea podul ridicător propriu-zis executat din loazbe
tot din stejar, late de 0,3 m şi groase de 0,05 m, căzute în
umplutură. Pe laturile opuse, podul se sprijinea şi de fapt
întreaga structură era asigurată de două grinzi masive
încastrate parţial în zidărie în secţiune pătrată cu latura de 0,25
m, iar capetele la rândul lor îngropate în cele patru colţuri ale
turnului de poartă. De remarcat că la construcţia încăperii
subterane groapa de fundare a urmărit pe trei părţi conturul
exterior al zidăriei iar spre V depăşindu-l cu 1 m. De asemenea
subliniem încă odată că întreaga construcţie se ţese perfect,
probabil constructorul a ridicat iniţial camera subterană până la
partea inferioară a elevaţiei construite ce nu prezintă subsol, sa practicat fundaţia pentru restul construcţiei elevaţia fiind
construită apoi unitar. Nu cunoaştem modalităţile concrete de
construcţie a podului, elementele lui de recunoaştere fiind de
mult dispărute, dar el acoperea camera subterană, iar după
înălţimea la cheia de boltă a arcului păstrat, pentru a optura
complet accesul, baza lui se sprijinea pe zidul transversal din
centrul construcţiei. Sistemul de scripeţi se afta undeva într-o
încăpere situată deasupra intrării. În primăvara anului 1821,
trupele eteriste cantonate în Târgovişte sub presiunea
pericolului otoman refac întregul sistem de apărare inclusiv
porţile. În această etapă se va renunţa definitiv, dacă acest
lucru nu se produsese mai înainte, la modalitatea iniţială de
obturare a accesului dinspre Ialomiţa, umplându-se definitiv
încăperea subterană, pavajul drumului fiind acum continuu în
spaţiul interior al turnului. Am sesizat şi intervenţii la structură,
consolidându-se zidăria prin introducerea de bucăţi de lespezi
de piatră, fragmente de pietre de mormânt provenite de la
biserica Sf. Vineri ce se afta în proximitatea nordică.
Deşi datorită condiţiilor de desfăşurare şi a intervenţiilor
anterioare, a spaţiului limitat, cercetarea nu a fost completă
existând încă dubii asupra cotei de săpare a încăperii
subterane, a modului de închidere şi a formei porţii propriu-zise,
a continuării spre S cu alte construcţii cum sugerează un capăt
de zid observat la exterior în colţul de E, totuşi au fost clarificate
câteva probleme fundamentale şi anume:
- turnul porţii face parte din sistemul defensiv ridicat de
Matei Basarab menţionat la 1645, chiar dacă el nu se află pe
traseul "Şanţului şi valului Cetăţii";
- în forma şi pentru scopul iniţial a funcţionat o perioadă
scurtă de timp, cel mult până în 1714 când scaunul domnesc
este mutat definitiv la Bucureşti şi rolul lui de apărare dispare
rămânând numai cel de vamă, pentru mărfurile ce pătrundeau

îngreuna accesul

încăperea prezintă

Resume
On presente le resultat des fouil/es archeologiques de la
Porte "Vânătorilor - Dealu", porte qui a fait partie d'une nouvelle
fortification urbaine qui s'etendait sur 5 km, batie par Matei
Basarab â 1645. Elle est situee pres de la Cour princiere de
Târgovişte.
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de construcţie şi întreprinde cercetări propriu-zise.
Stratigrafia este destul de simplă, această constatare
rezultând, în urma lucrărilor de sistematizare a terenului pe
care s-a ridicat în 1896 noul local al Primăriei, cât şi a străzilor
adiacente, lucrări ce coboară nivelul de călcare în zonă
distrugând cel puţin pentru zona cercetată atât nivelul d~
construcţie al clădirilor cât şi pe cel de săpare al mormintelor.
Deasupra pietrişului cu nisip în care este fundată biserica se
poziţionează un strat de pământ roşcat lutos suprafata lui
aflându-se pe la -1,6 I -1,8 m faţă de nivelul trotuarul~i. În
exteriorul lăcaşului spre N acesta este delimitat de cel următor
de o depunere subţire cu pigmenţi de cărbune, suprapus de ~
alta, de astă dată groasă de circa 0,8 m, de culoare arămiu
roşcată cu pigmenţi de cărbune şi chirpici şi rare fragmente
ceramice, ce se pot încadra cu o anumită marjă de eroare în
prima jumătate a sec. XVI, următorul gros de circa 0,4 m cu
urme de mortar şi cărbune este ultima depunere medievală
urmând nivelul de demolare a clădirilor sau a ruinelor (cazul
bisericii) şi în sfârşit amenajările terenului din ultima sută de ani.
Constructiile.
1. Biserica. Orientată conform regulii, E - V, a fost tăiată
pe direcţia opusă N - S, de secţiunea amintită. Precizăm că
monumentul este distrus în proporţie de 50% de strada Poet
Gr. Alexandrescu (înainte de 1896 era deviată spre SV) de
canalizare gaze, telefoane, apă, etc„ continuarea cercetărilor
fiind deosebit de dificilă. Noutatea, cel puţin pentru Târgovişte,
este descoperirea faptului că respectivul lăcaş de cult prezintă
subsol, acesta fiind de fapt descoperit, parterul fiind ras de
amenajările moderne şi contemporane.
S-au identificat zidurile laterale de N şi S, din cărămidă
(25 x 13,5 x 4,5 m) ridicate în groapa de fundaţie a beciului pe o
fundaţie din bolovani de râu groasă de numai 0,2 - 0,3 m
înălţimea păstrată a zidurilor beciului variind între 1,8 - 2,5 m,
grosimea de circa 1m. Zidul lateral de S prezintă un soclu la
interior lat de 0,4 m şi la 0,5 m de fundaţie de la marginea lui
superioară fiind amenajată o podină din lut groasă de 6 m.
Beciul bisericii lat de 8 m nu era prea înalt, în orice caz
prezenta tavan pe planşeu din lemn. Într-o etapă ulterioară
probabil spre 1700 se schimbă sistemul de închidere, apar bolti
în semicupole cel puţin patru sprijinite pe un stâlp central di~
cărămidă pătrat în secţiune cu latura de 1 m, iar pe latura de
stâlpi cu aceleaşi dimensiuni legaţi de pereţii laterali; ridicati tot
din cărămidă, însă cu dimensiunile de 21 x 11 x 4 m ei fiind tot
în secţiune pătrată cu latura de 1 m. Înălţimea beciului, acum se
poate aproxima la 1,7 m după arcul de boltă păstrat pe latura
sudică a bisericii; podeaua se reface din cărămidă de aceeaşi
formă cu a zidăriei. Menţionăm că beciul nu a fost tencuit,
fragmentele de pictură (albastru, verde, galben) şi de geam
descoperite în dărâmăturile ce umpleau beciul constituie
singurele elemente ale suprastructurii a laturii de cuie, scoabe,
balamale şi o cheie şi fragmente ceramice de sec. XVIII - XIX.
Am constatat că subsolul nu a fost construit pentru "gropnită" în
interior nefiind sesizate urme de morminte, destinaţia lui fii~d cu
totul alta. Stadiul cercetărilor nu ne permite alte aprecieri,

Dâmboviţa

Punct: Biserica Grecilor
Cod sit: 65351.06
Colectiv: Petru Virgil Diaconescu, Gheorghe Olteanu (CNMCD
Târgovişte)

Cercetările au fost impuse de excavatiile ocazionate de
reabilitarea reţelei de apă potabilă din Târgovişte din vara
anului 2000, întreprinse de CNMCD Târgovişte. Descoperirea
în zona din imediata apropiere sudică şi vestică a Primăriei
municipiului Târgovişte, a mai multor morminte medievale (Str.
Revoluţiei, respectiv Poet Gr. Alexandrescu), au impus oprirea
săpăturilor propriu-zise în perimetrul constructiei amintite mai
precis pe trotuarul din spatele Primăriei, a une( sectiuni de 15 x
2 m, secţiune ce a fost adâncită până la -3 m fată de cota
actuală a terenului. S-a încheiat în acest sens un aditional la
contractul general cu R.A.G.C. Târgovişte, benefidarul şi
finanţatorul întregii lucrări de pe teritoriul municipiului.
Probleme dificile am întâmpinat nu numai datorită
amplasării cercetării într-o zonă aglomerată, dar şi din cauza
informaţiilor documentare vagi şi lapidare. În urma excavatiilor
desfăşurate în timp pentru diverse utilităţi publice au 'fost
descoperite morminte în perimetrul de care ne ocupăm, biserica
cercetată, fiind sesizată în urmă cu patru decenii la amplasarea
canalizării de către preotul Ioan Vătăşescu de la Biserica
Lemnu aflată în imediata apropiere, cât şi de fostul director al
muzeului, pe atunci orăşenesc, Radu Gioglovan, menţionându
se printre altele la intersecţia străzilor Revoluţiei cu Poet Gr.
Alexandrescu şi existenţa unui cavou din cărămidă.
Singurele informaţii pertinente sunt cele legate de
amplasarea şi construcţia la sfârşitul secolului trecut a
Primăriei, documente ce fac referiri şi la destinatia anterioară a
zonei cercetate. Toma Svinţu, într-un studiu mai· vechi pe baza
documentelor din arhivele locale, arată că sistematizarea
centrului comercial al oraşului plin de dughene şi maghernite
!nsalubre începe de la 1870. Vechiul local al Primăriei mic Şi
insalubru necorespunzând cerinţelor în 1889 este expropiat un
!eren în suprafaţă de 2169 m2, pentru construirea noului local.
I~ 1896, anul demarării lucrărilor de construcţie este cumpărat
ş1 terenul vecin spre N celui expropiat anterior, de la N. Zenide
împreună cu casa cu etaj ce avea faţada spre strada Poet Gr.
Alexandrescu, este adevărat prost conservată, dar care va fi
fol?sită provizoriu pentru unele din serviciile Primăriei (T.
Sv1nţu, Valahica, 2, Târgovişte, 1970, p. 290 - 291).
Respectivele documente însă nu lămuresc problema în cauză.
Radu Gioglovan aprofundând problema şi ştiind de existenta
cimitirului şi a bisericii, descoperă că terenurile expropiate in
1889 se aflau amplasate pe locul denumit în vechime
"mahalaua grecilor" şi atribuie biserica acestora (R. Gioglovan,
Valahica, 10 - 11, Târgovişte, 1978-1979, p. 217). În mare,
aceasta este informaţia documentară de care dispunem. Să
vedem cum se pot ele corobora cu rezultatele cercetării.
Precizăm de la început caracterul ei deocamdată informativ
extinderea în spaţiul liber de construcţii de lângă Primărie fiind
obligatorie pentru lămurirea acestor pagini de istorie medievală
a oraşului a cărei importanţă o vom expune în finalul
prezentului raport.
. P.rezentare~ cercetării. Din cauze obiective, dar şi
sub1ect1ve, mormintele în număr de 15 nu au putut fi cercetate
integral, obţinându-se oricum date cel puţin al întinderii
acestora în timp şi spaţiu. Numai după descoperirea
monumentului medieval s-au putut opri pentru o lună lucrările
0

deocamdată.

2. Turnul (?). La intersectia

străzilor

Revolutiei cu Poet

~r. ~l~xandrescu s-a identificat' credem turnul - clopotniţă al

b1senc11 (laterale de S şi N) situat la 4 m S de biserică. Ridicat
tot din zidărie pe o fundaţie de numai 0,2 m cu cărămidă de 24
x 1.4 x 4,5 cm, grosimea zidurilor de 1 m şi probabil cu
perimetrul pătrat (latura la exterior de 4, 1 m). Ca şi la biserică
nivelul de construcţie a fost distrus de amenajările moderne şi
contemporane.
3. Vechea primărie. Tot în secţiunea pentru conducta de
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apă

a fost identificată la 19 m N de biserică o altă clădire
cu faţada pe str. Poet Gr. Alexandrescu şi pe care o
putem identifica cu vechiul sediu al Primăriei cumpărat de la
Nicolache Sinide. Clădirea prezintă o lăţime totală de 9,5 m,
identificându-se pe partea ei de N un beci cu lăţimea de 5,2 m
(la interior 5,2 m) şi pe latura de est un gârlici pentru beciul
alăturat (lăţimea la interior de 2,9 m) ce purta la partea
superioară probabil o prispă. Zidurile ridicate din bolovani de
râu şi cărămidă cu dimensiunile de 24 x 15 x 4,5 m au o
grosime medie în jur de 0,6 m. Pardoseala din lut a beciului se
află numai la 1,5 m faţă de cota actuală a terenului explicaţia
fiind asemănătoare ca şi în cazul bisericii şi turnului sus amintit.
De remarcat că în umplutura beciului au fost găsite fragmente
de tencuială pictată în aceleaşi culori ca şi la biserică, fapt ce
ne face să presupunem că ar fi putut constitui casa parohială a
acesteia mai adăugăm că respectiva clădire se afla amplasată
în marginea nordică, exterioară a cimitirului.
4. Cimitirul. Deşi au fost identificate 21 de morminte, ele
nu au putut fi cercetate decât sumar din condiţii obiective.
Acesta se întindea pe o suprafaţă relativ mare formând un
dreptunghi cu laturile de 50 x 30 m (latura lungă pe mijlocul
actualei străzi Poet Gr. Alexandrescu). Menţionăm că localul
noii Primării a fost parţial construit peste cimitir. Adâncimea
gropilor nu trece decât rar peste -1 m (numai pe trotuarul de S
al Primăriei), în general nu există morminte suprapuse, numai
câteva reînhumări.
Inventarul descoperit până în prezent este sărac şi se
compune din:
- inel sigilar din argint masiv (diametrul 2,5 cm
dimensiunile) cu chalonul octogonal ce face corp comun cu
veriga. Pe salonul mărginit de un chenar în jumătatea
superioară împă~ită în trei registre prin două linii inciza!e
orizontale este săpată o inscripţie cu litere greceşti (iniţiale). ln
partea lui inferioară se afla un însemn heraldic (o făclie sau
cheie şi o mică floare, lateral dreapta);
- inel fragmentar din argint (diametrul 2,3 cm,
dimensiunile chalonului 1,5 x 1, 1 cm), chalonul oval făcând
corp comun cu veriga. Pe chalon era incizată o "pipă" (?);
- inel din argint (diametrul 2,4 cm, dimensiunile chalonului
1, 1 x 0,9 cm), cu chalonul rombic - placă cu grosimea de O, 15
cm - lipită de veriga din acelaşi metal din sârmă răsucită. Pe
chalon este incizată "Crucea de Malta";
- monedă fragmentară din argint, de tipul "Patrona
Hungarie", inscripţiile ilizibile.
Concluzii.
încadrarea cronologică. Cum am amintit monumentul
principal are două faze de construcţie. Singurul element cert ce
poate ajuta datarea este modul şi materialele de construcţie şi
anume cărămida. Cea cu dimensiunile de 25 x 14 x 4,5 cm,
întâlnită la toate cele trei construcţii se regăseşte în Târgovişte
la clădirile din prima jumătate a secolului XVII până la sfârşitul
domniei lui Matei Basarab, iar cel de-al doilea tip cu
dimensiunile de 21 x 11 x 3,5 cm la cele brâncoveneşti (ambele
inclusiv la Curtea Domnească). Elemente de datare sunt oferite
şi de inventarul cimitirului atât cât a fost recuperat. Primele
două inele mai ales cel cu chalonul octogonal se întâlneşte
frecvent în mormintele de la sfârşitul secolului XVI şi începutul
secolului XVII, iar cel purtând "Crucea de Malta" este cu un
secol mai târziu.
Moneda "Patrona Hungarie" chiar dacă nu este lizibilă
oferă şi ea argumente cronologice. Ştim că acest tip de monedă
dispare la începutul secolului XVII, când mai este folosită de
habsburgi pentru Transilvania. Perioada de funcţionare poate fi
încadrată între începutul secolului XVII şi prima jumătate a celui

următor. Biserica nu este menţionată în cronicile şi catagrafiile
de la sfârşitul secolului al XVIII-iea şi începutul secolului XIX, iar
faptul că "Mahalaua grecilor" era la 1889 numai o amintire,
biserica şi cimitirul nemaifiind nici măcar pomenite,
demonstrează că erau de mult dispărute, probabil imediat după
Constantin Brâncoveanu. Cimitirul, ce nu este prea dens
populat, demonstrează la rândul lui o perioadă scurtă de

medievală

funcţionare.

Importanta cercetării. Dacă cercetările viitoare vor
confirma presupunerile noastre, biserica cu subsol "tainiţă"
descoperită şi apa~inând probabil, negustorilor este după
cunoştinţele noastre cea mai veche şi prima de acest fel
descoperită în Muntenia. Importanţa ei derivă şi din faptul că
apărută odată cu "Târgul de jos", îl delimita spre V, în perioada
de maximă expansiune politică şi economică a Târgoviştei
medievale. Cercetările şi observaţiile din ultimii ani au conturat
existenţa unei vaste pieţe mărginită de hanuri şi de biserici sau
mănăstiri ceea ce a constituit după relatările călătorilor străini,
dar şi din documente interne, ca cel mai important punct de
desfacere şi de tranzit al mărfurilor din Imperiul Otoman, Rusia
şi centrul Europei (în acest punct se întretăiau cele mai
importante artere comerciale ale Ţării Româneşti: 'Drumul
Brăilei" cu "Drumul Giurgiului". Această piaţă era mărginită spre
S de Mitropolie (cea mai importantă instituţie economică şi
financiară a tării), la E de Mănăstrirea Stelea, la N de Biserica
Târgului şi în sfârşit spre V de Biserica grecilor. Presupunem că
mahalaua şi biserica era folosită şi de negustorii greci ce îşi
desfăceau mărfurile în "Târgul de jos", iar subsolul avea
destinaţia de "tainiţă" pentru mărfurile de valoare. Dispariţia
scaunului domnesc după 1716 reduce drastic importanţa
acestei pieţe, devenind un târg obişnuit, migrarea majorităţii
negustorilor ducând o dată cu depopularea mahalalei şi la
ruinarea bisericii şi în final la dispariţie ei fizică.
Continuarea cercetărilor, pentru a aduce precizările
obligatorii asupra evoluţiei şi importanţei acestui monument,
este deosebit de importantă nu numai pentru vechiul oraş, ci şi
pentru istoria şi spiritualitatea medievală românească.
Planşa 67

Pres de /'Hotel de Viile de Târgovişte a ete decouverte
une eglise batie par Ies commer9ants grecs apres 1600. La
premiere eglise avec cave qui a ete decouverte a Târgovişte a
ete etablie a la limite de la Basse Foire, la plus importante pour
le commerce de la Valachie pendant Ies XV/leme siecle.

205. Târgu Frumos, jud.

laşi

Punct: Baza Pătule
Cod sit: 95480. O1
Colectiv: Nicolae Ursulescu - responsabil, Vasile Cotiugă (UAIC, FI),
Dumitru Boghian (UStcM Suceava), Lăcrămioara lstina (MIA
Bacău); Sergiu Haimovici, Anca Coroliuc - cercetări arheozoologice
(UAIC, FB)

între 26 iunie şi 29 iulie 2000 s-a desfăşurat cea de a 11-a
campanie de cercetări arheologice pe şantierul-şcoală de la
Târgu Frumos - "Baza Pătule", cu participarea studenţilor
practicanţi de la facultăţile de istorie ale Universităţilor "Al. I.
Cuza" din laşi şi "Ştefan cel Mare" din Suceava, sub
conducerea lui Nicolae Ursulescu.
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(carourile 1O - 12), unde se pare că formau un fel de pavaj,
probabil în zona intrării. Cealaltă era spre NV de vatră (carourile
1 - 4, îndeosebi în S. IX), unde se poate presupune că a fost o
anexă gospodărească a locuinţei; aici a apărut şi o mare
diversitate de oase de animale şi ceramică. La marginea
nordică a acestei aglomerări s-a conturat o groapă (nr. 34),
unde s-a găsit şi un maxilar inferior uman, în stare fragmentară,
care urmează să fie analizat din punct de vedere antropologic.
Exploatarea completă a gropii nu a fost posibilă în acest an,
deoarece se continua sub aleea care delimitează sectorul D
spre N. Dacă pe lungime (direcţia N - S) se poate afirma că
locuinţa se întindea pe cel puţin 7 m (la care se adaugă şi cei
circa 3 m ai anexei nord-vestice), în schimb în ceea ce priveşte
lăţimea, lucrurile nu sunt certe, până nu se vor cerceta şi liniile
de carouri adiacente (B şi E). Oricum, spre E se pare că
locuinţa nu mai continua mult, presupunând că vatra se găsea
în colţul nord-estic al acesteia. În schimb, spre V aceasta ar mai
putea continua, având în vedere desimea materialelor
descoperite în S. IX.
În afară de vestigiile locuinţei nr. 12, au mai fost cercetate
alte patru gropi: nr. 27, 31 - 33 şi surprinsă o a cincia (nr. 34).
Groapa nr. 27 fusese parţial sesizată şi cercetată în 1999 şi se
afla lângă locuinţa nr. 11, spre NV de aceasta, aparţinând
aceluiaşi nivel III (ultima etapă de locuire precucuteniană), fiind
săpată de la -0,5 m de la suprafaţa actuală. Este de formă
ovală şi de mari dimensiuni. La adâncimea de -0,8 m (unde s-a
conturat mai clar în suprafaţă) avea circa 3,5 x 2,5 m, dar la 0,5 m ocupa o suprafaţă şi mai mare: circa 4 x 3 m. Fundul era
uşor albia!, adâncindu-se până la -1,2 m; deci, adâncimea ei
reală era de -0,7 m. Prezenta o aglomerare de materiale
(îndeosebi oase), mai ales spre suprafaţă, iar spre fund acestea
au apărut din ce în ce mai rar. A fost probabil o groapă pentru
extragerea lutului, necesar locuitorilor care au ridicat locuinţa cu
platformă nr. 11, devenind apoi loc de depozitare a deşeurilor.
Groapa nr. 31 se găsea imediat spre E de groapa 27 (în
S. VIII - caroul 18 c) şi se pare că poate fi pusă în relaţie cu
locuinţa nr. 12, fiind săpată tot din orizontul li A (surprinsă la 0,65 m de la suprafaţa actuală). Se adâncea până la -0,95 m,
deci adâncimea reală era de 0,3 - 0,35 m. Avea o formă uşor
ovală (cca. 1,3 x 1, 1 m). Umplutura gropii era ticsită de
materiale, printre care şi două statuete fragmentare (una
antropomorfă, alta zoomorfă).
Groapa nr. 33 era situată la N de groapa 27, spre
marginea estică a S. IX (îndeosebi în carourile 16 b-c). A fost
săpată tot din orizontul llA (surprinsă la -0,7 m de la suprafaţa
actuală). Avea o formă ovală (1,65 x 1,4 m). Spre centru se
adâncea până la -1,95 m (adâncimea reală era de -1,25 m),
având un profil în formă de pâlnie până la -1,35 m şi apoi era
cilindrică până la fund. Fundul era plat şi era acoperit cu un
strat cenuşos. Conţinea numeroase materiale, inclusiv vase
întregibile. Se pare că şi această groapă era legată, ca şi
precedenta, de locuinţa nr. 12.
Groapa nr. 32 a apărut în partea vestică a locuinţei nr. 12;
a fost săpată din nivelul al III-iea (-0,5 m de la suprafaţă), tăind
depunerile acestei locuinţe. Apare pe profilul vestic al S. IX,
între m. 3,5 şi 5,5 (la adâncimea de -0,8 m), depărtându-se
spre E, în interiorul şanţului, cu 1, 1 m. Avea fundul relativ plat,
adâncindu-se până la -1 m de la suprafaţa actuală; deci,
adâncimea reală era de -0,5 m. Avea foarte multe materiale,
constând mai ales din oase de animale, apoi fragmente de
râşniţe, fragmente ceramice, spărturi mozaicale de vatră ş.a.
Forma exactă a acestei gropi va fi stabilită după săparea liniei
de carouri C.
Câteva dintre materialele descoperite în acest an necesită

Situl arheologic este situat în partea de N a oraşului
Târgu Frumos, pe cuesta din dreapta pârâului Adâncata,
afluent de dreapta al Bahluieţului (bazinul Jijiei). În acest an,
cercetările s-au desfăşurat în sectorul D, la marginea estică a
cuestei pe care este situată această vastă aşezare (cca. 10 ha),
aparţinând fazei a III-a a culturii Precucuteni.
Întregul sector a fost caroiat, de la început, în pătrate cu
latura de 3 m. După ce în anii precedenţi suprafaţa sectorului
(de circa 550 m2) a fost secţionată perpendicular pe marginea
cuestei, pe direcţia E - V (şanţ nr. V), în acest an s-a procedat
la secţionarea pe direcţia N - S, între cele două alei betonate
care mărginesc acest sector, paralel cu ultimul pătul (nr. 10) al
bazei de recepţie. Secţiunea (S. VIII) s-a făcut pe linia de
carouri D, pe o lungime de 57 m (dintre care porţiunea dintre m.
18 şi 33 fusese cercetată anterior, cu ocazia dezvelirii
locuinţelor nr. 8 şi 11 ). S-a obţinut astfel un profil general pe
direcţia N - S, confirmându-se existenţa celor trei etape
principale de locuire pe întreaga suprafaţă a aşezării. Grosimea
stratului de cultură al depunerii precucuteniene este de 0,7 - 0,8
m, cu îngroşări în dreptul complexelor de locuire. A putut fi bine
delimitată existenţa a două orizonturi (A: inferior; B: superior) în
nivelul principal (etapa a li-a de locuire), confirmându-se astfel
observatiile anterioare.
Întrucât pe traseul primului tronson al S. VIII (în special
între m. 4 şi 14) au apărut vestigiile clare ale unei locuinţe
(vatră, râşniţe, ceramică, oase etc.), am deschis un şanţ
adiacent spre V (nr. IX), pe linia de carouri C, între m. Oşi 21,
lăsând un martor de profil între cele două şanţuri (săpat şi el la
sfârşitul cercetării). Deci, în total, în campania 2000 a fost
cercetată o suprafaţă de 189 m2, până în stratul steril (-1,3 / 1,4 m de la suprafaţă, cu adânciri în zonele de gropi şi alveolări
neantropice).
În tronsonul sudic al S. VIII (m. 33 - 57) au apărut doar
răspândiri de materiale specifice stratului arheologic, precum şi
unele alveolări, dintre care două par să fie gropi (cele din
carourile 37 şi 56 - 57), care urmează a fi definite prin
cercetarea suprafeţelor alăturate, de pe linia C (spre V).
În schimb, în partea nordică a săpăturii s-a conturat clar o
nouă locuinţă (nr. 12), care a funcţionat în orizontul llA. Spre
deosebire de locuinţele din etapa a III-a (nr. 8 şi 11 ), aceasta nu
a avut platformă, ceea ce confirmă observaţiile făcute anterior
în sectorul A. Din cauza lipsei platformei, ca şi a gropilor de
pari, dimensiunile locuinţei pot fi presupuse doar pe baza
răspândirii materialelor. Se pare că materialul de bază folosit în
construcţie a fost lemnul, pentru că au apărut foarte puţine
lutuieli. A fost probabil o construcţie de bârne, fixată pe tălpici
de lemn. A avut o vatră, construită direct pe podeaua de
pământ, fără nici o altă amenajare. Vatra se găsea în partea de
N a aglomerării şi se prezenta sub forma unor spărturi
mozaicale, puternic răvăşite, probabil după dezafectarea
locuinţei. Aceste spărturi de vatră s-au găsit risipite până la 4 5 m de amplasamentul iniţial, iar mai multe bucăţi au ajuns în
umplutura gropii adiacente nr. 32, care a fost săpată după
dezafectarea locuinţei. În preajma vetrei era un spaţiu
gospodăresc dens, remarcându-se locul amenajat pentru
râşniţă (într-o mică alveolare), înconjurată parţial de o margine
lutuită (gardină), lângă care se găseau resturile mai multor
vase. La V de vatră se afla şi o piatră de mari dimensiuni (fără
urmele de şlefuire specifice râşniţelor), care a servit probabil
drept nicovală pentru prelucrarea uneltelor (în preajmă s-au
găsit mai multe aşchii de silex). Remarcăm faptul că pe toată
suprafaţa locuinţei, ca şi în preajma ei, s-au găsit numeroase
fragmente de râşniţe şi trecătoare dezafectate, conturându-se
îndeosebi două aglomerări. Una se afla spre marginea sudică
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o men!iune deosebită:
- un topor perforat. rupt în dreptul orificiului şi reşlefuit,
care ar fi putut servi, eventual, ca sceptru;
- fragmentul unei piese de cult (unicat), formată din
picioarele unite ale unei statuete feminine, care prezenta, în loc
de fese şi abdomen, o cupă uşor adâncită; deasupra
triunghiului inghinal se observă o ruptură, acolo înăltându-se
probabil corpul stilizat al statuetei;
'
- fragment dintr-o reprezentare umană extrem de stilizată
terminată cu cinci proeminenţe la partea superioară şi având I~
mijlocul corpului o gâtuitură, iar pe corp un decor de liniute
ve~icale; pare a fi mânerul unui căuş, de asemenea o pie~ă
unicat;
- un vârf de săgeată de silex, cu baza concavă, prima
apariţie de acest fel în mediul precucutenian;
- un fragment de brăţară de silex, perfect şlefuită şi cu
secţiune plan-convexă, având diametrul exterior de 5,5 cm (de
asemenea, unicat);
- o fusaiolă plată, realizată prin perforarea şi rotunjirea
unui fragment ceramic;
- fragmente de idoli, inclusiv unul conic (specific mai ales
culturii Cucuteni);
- un topor calapod şi unul teslă, precum şi alte fragmente;
- şlefuitoare de os, în stare fragmentară;
- fragmentele a trei ace de os şlefuite;
- numeroase piese de silex, dintre care unele contribuie la
îmbogăţirea
repertoriului tipologic al uneltelor culturii
Precucuteni;
- fragmente de vase de tip suport şi "horă".
Apreciem, deci, că şi cercetările din acest an au adus
date importante pentru mai buna cunoaştere a culturii
Precucuteni, din faza sa finală, iar în particular au reprezentat
încă o etapă în cunoaşterea planimetriei celei mai vaste aşezări
precucuteniene, cunoscută până-n prezent pe teritoriul
României.
Trebuie să menţionăm că în acest an perimetrul în care
efectuăm cercetările şi-a schimbat proprietarul, deoarece S.C.
Comcereal laşi a vândut baza de recepţie firmei particulare
S.C.Teoval din Tg. Frumos. Deşi în acest an noul proprietar a
fost de acord cu continuarea săpăturilor (fapt pentru care îi
mulţumim şi pe această cale), s-ar putea ca în anii viitori să
întâmpinăm dificultăţi (în funcţie de destinaţia ce va fi dată
terenului), ceea ce ar împiedica cercetarea cât mai aprofundată
a acestui atât de important sit arheologic.
Dorim să aducem şi pe această cale multumirile noastre
Ministerului Culturii (Serviciul Arheologie), p~ecum şi S.C.
lzocolor'92 Prod SRL Bucureşti (dr. Sergiu Bama), S.C. Kip
lmpex SRL Bucureşti (ec. Marinela Zavloschi), S.C. lvis
Construct SRL Suceava (ing. · Mihai Dărângă), care, prin
generoase sponsorizări, au făcut posibilă efectuarea săpăturilor
de la Târgu Frumos, în acest an.
Planşa 68

206. Teliţa, corn.

Frecăţei,

jud. Tulcea

Punct: Amza
Cod sit: 160421.01
Colectiv: Victor Henrich Baumann - responsabil (ICEM Tulcea)

În primăvara anului 2000 s-au desfăşurat săpături
arheologice de salvare la NE de satul Teliţa, pe traseul
gazoductului nr. 4 care urmează să transporte gaze naturale
din Rusia spre Gre~ia, pe teritoriul judeţului Tulcea, pe direcţia
Isaccea - Panduru. ln această zonă, gazoductul a afectat limita
răsăriteană a unei întinse aşezări rurale geto-romane
cunoscută din cercetările arheologice efectuate în anii 1987 1988 (vezi V. H. Baumann, Aşezări rurale antice în zona
Gurilor Dunării, Tulcea, 1995).
Săpăturile de salvare a urmărit eliberarea terenului de
sarcină arheologică.

. ~u fost executate patru secţiuni pe direcţia NE - SE,
totahzand aprox. 300 m lungime, flancate de numeroase casete
şi secţiuni paralele, pe un front de aprox. 25 m lătime. S-a
constatat că şi în această zonă de SE a marii aşe~ări de la
Amza, locuirea romană s-a suprapus locuirii hallstattiene. În
conformitate cu descoperirile recente şi cele anterioare
aşezarea din prima epocă a fierului îşi începe evolutia în
Hal~statt-.ul mijlociu şi continuă până în epoca de tranziţi~ spre
Latene. ln această ultimă etapă, aşezarea cunoaşte cea mai
~ar~ în~indere. Ca şi în cazul celei de la Revărsarea (Cotul
T1ch1leşt1), aşezarea hallstattiană de la Amza este nefortificată.
Tipul de locuinţe întâlnit frecvent este bordeiul
semiadâncit, rotund sau oval.
Locuirea romană din această zonă este continuă din sec.
11 pân~ în sec. IV p. Chr. Complexele de locuire se întrepătrund,
rareori se suprapun; cele timpurii fiind mai mult locuinte
semiîngropate, ovale sau rectangulare de aprox. 6 x 3 ~.
Locuinţele din secolul IV sunt în majoritatea cazurilor de
suprafaţă, pe temelii superficiale. Nu lipsesc gropile menajere şi
vasele de provizii, uneori adevărate magazii de 3 - 4 chiupuri. A
fost cercetat şi un bordei trapezoidal din sec. IV în care a fost
descoperit un fragment de diplomă militară. Interesante sunt
două edificii construite pe temelii solide din piatră şi pardosite
cu lespezi din piatră. Una din clădiri este uşor trapezoidală cu
intrarea la SV, pe baza mică. Urmele de mortar de var de pe
pietre relevă elevaţia din piatră prinsă cu mortar. Constructia
are o suprafaţă de aprox. 55 m2. Cea de a doua constructie
este un edificiu rectangular alcătuit dintr-o încăpere ma're
împărţită în trei nave de două şiruri de piloni şi cu două
pavilioane avansate care flanchează spaţial intrarea la sud. La
N edificiul dispunea de un chiup (d = 1,6 m) decorat cu brâuri şi
valuri aplicate şi cu simboluri marcate prin impresiuni alveolare.
Edificiul depăşeşte suprafaţa de 400 m2.
Cercetările din acest an au confirmat aprecierile făcute în
urma săpăturilor anterioare şi au stabilit că aşezarea a fost
părăsită la sfârşitul sec. IV p. Chr.

Entre le 26 juin et le 29 juillet 2000 Ies fouil/es dans le
secteur O du site de la civilisation Precucuteni (la lile phase)
ont continue par une section magistrale N - S (57 m de
longueur et trois metres de largeur. Une habitation de surface
(no. 12) et cinq fosses (no. 27, 31 - 34) ont ete partiellement
devoi!ees. Parmi Ies objets d'une importance particuliere, nous
ment1onnons: ·une hache-sceptre; une petite bracelet en silex
palie; une statuette fragmentaire en argile, qui presente une
concavite a l'endroit de /'abdomen.
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Propuneri de conservare. În următoarea perioadă se
impun măsuri urgente de consolidare a malului stâng al râului
Hideg pentru protejarea castrului.
Planşa 69

207. Teregova, corn. Teregova, jud. Caraş Severin
Punct: "La luncă" sau "La Hideg"
Cod sit: 54289.01
Colectiv: Adrian Arde\ - responsabil (MJERG
Carmen Arde\ (Liceul 'Traian Dada" Caransebeş)

Caransebeş),

Lucia
Bibliografie
1. Macrea, 1960 - M. Macrea, Garnizoanele cohortei VIII
Raetorum în Dacia, în: Omagiu lui Constantin Daicoviciu,
Bucureşti, 1960, p. 344
2. Gudea, 1973 - N. Gudea, Sondajul arheologic de la
Teregova ljud. Caraş Severin), Banatica 11, Reşiţa 1973, p. 97 100

Scurtă

prezentare a sitului. Castrul auxiliar roman de
sunt situate în hotarul
comunei Teregova, la 2 km N de aceasta, la confluenţa pârâului
Hideg (Rece) cu Timişul.
Dimensiunile castrului sunt de 120 x 120 m. Primele
cercetări arheologice sunt iniţiate în anul 1948 când este
descoperită şi o cărămidă ştampil~tă cu inscripţia cohors VIII
Raetorum (Macrea, 1960, p. 360). ln anul 1969 a fost executat
un sondaj arheologic pe latura de V, la aproximativ 25 m de
coltul SV al castrului (Gudea, 1973, p. 97 - 103).
' Obiectivele cercetării. Ca urmare a inundaţiilor din
primăvara anului 2000, colţul de SE al castrului a fost luat de
ape. În acest sens ne-am deplasat la faţa locului îndreptând
malul aflat în stânga râului Hideg pe o lungime de 15 m N - S.
Rezultatele cercetărilor. Pe parcursul lunii august 2000,
am îndreptat malul stâng al râului Hideg pe o lungime de 15 m
observându-se în profil urmele lăsate de zidul de incintă
(murus), a şanţului de apărare (fossa) aflat în faţa zidului de
incintă şi a valului (agge~ pe care este construit zidul şi care se
prelungeşte cca. 5 m.
Zidul de incintă (E - V) a fost surprins în apropierea
coltului de SE (care nu mai există datorită spălării malului de
căt~e râul Hideg), cu o lăţime de 0,8 m la care se adaugă un alt
zid tot de 0,8 m. Ambele sunt construite din piatră de râu legată
cu mortar. Zidul adosat are baza din piatră de râu pusă vertical
iar patul acestuia se află în pietriş. Înălţimea zidului atinge cca.
0,5 m.
În interiorul castrului am constatat existenţa la 1,6 m
adâncime a unui strat de pietriş, gros de 0,2 m în care sunt
prezente urme de arsură. Peste acest strat constatăm o
peliculă continuă de lut amestecat cu nisip roşietic groasă de
0,05 - O, 1 m. Această peliculă este acoperită la rândul ei de un
strat compact de pietriş cu nisip care pleacă din dreptul caroului
8 şi până la caroul 15, reprezentând şi patul pentru zidul adosat
de incintă. Peste acest strat se află bine tasat un nivel compact
de nisip aluvionar cu numeroase urme materiale gros de
aproximativ 0,5 m. O peliculă foarte fină de arsură acoperă
stratul de pământ aluvionar care nu este mai groasă de O, 1 m.
Din dreptul zidului porneşte în pantă un strat de pământ gălbui
lutos care în dreptul caroului 1Oare grosimea de 0,5 m, acesta
subţiindu-se în dreptul caroului 15 la numai 0,2 m. Acest strat
reprezintă valul de pământ (aggeru~ castrului militar de la
Teregova. În exteriorul zidului de incintă am reuşit să depistăm
urmele şanţului de apărare (fossa) pe o lungime de 6 m şi pe o
adâncime de 1 m, umplut cu piatră, urme de mortar, cărămizi şi
piatră şi aşezarea civilă aparţinătoare,

208. Tihău, corn. Surduc, jud.

Sălaj

Punct: La Cerniele
Cod sit: 142836.02
Colectiv: Ioan Bejinariu - responsabil

(MJIArtă Zalău)

Situl arheologic din punctul La Cerniele este amplasat la
SV de satul Tihău, la ieşirea din localitate, spre satul Gâlgău
Almaşului. Staţiunea se aflâ pe prima terasă a râului Almaş, pe
malul stâng al râului aflat acum la cca. 1 km depărtare.
Materiale arheologice în acest punct au fost descoperite abia în
luna mai a anului 2000 cu ocazia unei cercetări de suprafaţă
efectuată în zonă de arheologi de la muzeul din Zalău. De-a
lungul DJ Jibou - Sânmihaiu Almaşului pe o porţiune de cca.
150 m lungime, pe ambele părţi ale drumului au fost
descoperite la suprafaţă materiale ceramice din neolitic şi
epoca bronzului. Terenul este în proprietate particulară şi era
cultivat la momentul săpăturii. Săpătura arheologică a avut un
caracter de salvare, extremitatea vestică a sitului urmând să fie
traversată de un şanţ al Direcţiei de Telecomunicaţii Sălaj
pentru îngroparea unui cablu telefonic cu fibră optică.
Au fost trasate trei secţiuni (S. 1: 15 x 1,5 m şi S. 2: 10 x
1,5 m, ambele orientate N - S şi S. 3: 1Ox 1,5 m, orientată V E), dispuse pe traseul viitor al şanţului pentru telecomunica~i.
chiar între marginea şoselei şi limita terenurilor cultivate. ln
sectiunile S. 1 şi S. 2 am putut constata că lucrările mai vechi
destinate constructiei drumului şi amenajărilor aferente acestuia
au distrus iremedi~bil stratul de cultură în acest sector. În S. 1
între m. 3 - 5 au apărut doar urmele a trei gropi de stâlpi care
se adânceau în steril. În S. 2 doar între m. 9 - 1O stratul de
cultură nu fusese afectat şi în acest sector au apărut resturile
unui vas aparţinând culturii Suciu de Sus, care a putut fi
restaurat.
În cele două sectiuni au fost descoperite doar materiale
ceramice aparţinând 'epocii bronzului. Destul de puţine
fragmente ceramice pot fi atribuite culturii Wietenberg, ai cărei
purtători locuiesc această zonă în bronzul mijlociu. Cele mai
multe însă aparţin culturii Suciu de Sus şi au ca numitor comun
prezenţa striurilor superficial realizate pe corpul vaselor în
asociere cu crestături pe buză sau brâuri alveolate dispuse
imediat sub buză precum şi mici butoni conici sau alveolaţi.
Apar de asemenea şi câteva fragmente cu decor excizat.
Fragmentele ceramice de factură Suciu de Sus provin mai ales
de la castroane sau străchini ori de la vase-borcan de
dimensiuni medii. Culoarea predominantă a acestei ceramici
este cărămiziul şi cenuşiul-închis. Pasta vaselor este
amestecată cu nisip ori pietriş, iar suprafeţele sunt rareori

pământ.
Scurtă descriere a descoperirilor. Dat fiind faptul că nu am
efectuat cercetări arheologice propriu-zise nici piese deosebite
nu au apărut, cu excepţia fragmentelor ceramice şi cărămizilor
descoperite la nivelul solului. Pe lângă acestea mai menţionăm
şi trei monede din bronz datate în timpul lui Phillipus Arabs, o
râşniţă şi un fragment din marmură.
.
Obiectivele cercetărilor viitoare. Pentru campania
arheologică 2001, ne-am propus trasarea unei secţiuni
magistrale orientată N - S care să cuprindă întreg sistemul de
fortificaţie şi nivelurile interioare ale castrului roman.
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finisate. Cel mai adesea slipul vaselor cu striuri nu s-a mai
păstrat decât pe mici porţiuni. Fragmentele cu decor excizat
sunt lucrate dintr-o pastă mai fină în amestec cu nisip fin, iar
suprafaţa lor este netezită.
În secţiunea S. 3 trasată la 60 m S de S. 2, perpendicular
pe şosea, am surprins sub nivelul afectat de arături, pe o
grosime constantă de cca. 0,25 m, un strat de cultură mai
subţire spre limita vestică (spre şosea) şi mai gros spre cea
estică (spre râu). Stratul de cultură are un aspect cenuşiu
bulgăros şi o grosime cuprinsă între 0,22 - 0,4 m. Sub acest
strat apare un strat maro cu aspect lutos care constituie sterilul.
Între m. 8 - 9 ai acestei secţiuni au apărut fragmente ceramice
mai grupate însă nu am putut contura urma vreunui complex.
Doar în profil am sesizat apoi existenţa în acest sector a unei
gropi în formă de pâlnie cu deschiderea la gură de 0,4 m şi cu
diametrul fundului de 0,52 m. Tot materialul arheologic apărut
în această secţiune aparţine neoliticului însă este foarte
fragmentar şi deţinem prea puţine elemente pentru o încadrare
mai strânsă. Majoritatea fragmentelor descoperite provin de la
vase cu pereţi groşi (cca. 1 cm), nefinisaţi, confecţionate dintr-o
pastă de calitate inferioară, neomogenă şi arsă incomplet.
Drept degresant s-au utilizat cioburi pisate sau pietriş. Doar
puţine fragmente aparţin categoriei ceramicii fine lucrată dintr-o
pastă omogenă în amestec cu mâl şi, bine arsă.
Pe baza situaţiei concrete din teren şi a descoperirilor din
săpătura de salvare se poate afirma că locuirea cea mai
consistentă a existat spre marginea terasei ,înspre râu care în
epocile preistorice curgea la o distanţă mai mică de
terasă. Alte săpături în acest sit nu ne propunem pentru viitor,
decât în măsura în care realizarea unor noi lucrări de
investiţii în zonă sau extinderea perimetrului locuit al satului
Tihău ar reclama începerea unor noi săpături de salvare.
Materialele descoperite în săpătura de salvare de la Tihău
- La Cerniele se păstrează la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă
din Zalău (inv. C.C. 874 - 894 I 2000) şi sunt în curs de
publicare. Deşi stratigrafic nu am reuşit să surprindem o
succesiune Wietenberg - Suciu de Sus putem afirma că pe
valea Almaşului (afluent al Someşului) locuită în bronzul
mijlociu de comunităţi ale culturii Wietenberg, constatăm pentru
perioada bronzului târziu apariţia unor aşezări ale culturii Suciu
de Sus. Probabil aceste comunităţi Suciu de Sus sunt
responsabile de încetarea evoluţiei aşezărilor Wietenberg din
această zonă. Situaţii similare există în mai multe puncte de pe
valea Someşului.

acestui sit constă în încercarea de
reconstituire a habitatului rural autohton în perioada secolelor III
- IV. Rezultatele cercetărilor anterioare constau în dezvelirea a
8 locuinţe (5 de tip bordei, 3 de suprafaţă), 12 gropi de provizii
şi 13 gropi menajere, un cuptor menajer aflat în aer liber şi un
cuptor de olar.
În anul 2000, obiectivul a constat în delimitarea marginii
de S a acestei aşezări. În acest scop au fost practicate două
secţiuni. În S. 1 I 2000, având dimensiunile de 1O x 1,5 m şi
orientarea NE - SV, s-a ajuns la solul viu la adâncimea de 0,8
m. Nu au fost găsite complexe arheologice, iar stratigrafic s-a
constatat prezenţa nivelului din sec. III - IV la o adâncime
cuprinsă între -0,25 m şi -0,7 m. Parţial, stratul de cultură a fost
distrus de prezenţa unui cablu electric industrial găsit pe
lungimea secţiunii. Inventarul arheologic constă în fragmente
ceramice cenuşii, lucrate la roată, specifice secolelor III - IV.
Secţiunea S. 2 / 2000, a fost practicată paralel cu S. 1 I 2000, la
o distanţă de 30 m SE de aceasta. Avea aceleaşi dimensiuni
(1 Ox 1,5 x 0,8 m) şi aceeaşi situaţie stratigrafică. În capătul de
SV al secţiunii a apărut o parte dintr-un complex arheologic,
fapt pentru care a fost practicată o casetă cu dimensiunile de 4
x 1,5 m. A fost dezvelită o locuinţă bordei, de formă ovală, cu
dimensiunile de 2 x 1,8 m, având baza la -1,55 m faţă de nivelul
actual de călcare. La capătul de NE al axei lungi se afla intrarea
cu o treaptă joasă de lut, cu lăţimea de 0,6 m. În capătul opus
al axei lungi, pe direcţia SV, se afla o vatră "cotlonită", săpată în
peretele de lut viu, cu cenuşă în jur şi dispunând de o placă de
lut, puternic arsă, cu dimensiunile de 0,4 x 0,4 m şi grosimea de
4 - 7 cm. În pământul de umplutură al bordeiului a apărut
material arheologic reprezentat de fragmente ceramice cenuşii,
lucrate la roată, chirpic şi oase de animale. Pe baza stratigrafiei
şi a inventarului, locuinţa-bordei aparţine aşezării daco-romane
din secolele III - IV.
Materialul arheologic recuperat a fost depozitat pentru
studiu în depozitul de tranzit al Muzeului Banatului.
Obiectivele pentru viitor constau în delimitarea cât mai
exactă a suprafeţei pe care o avea aşezarea şi la eventuala
descoperire de noi complexe arheologice în porţiunile încă
necercetate.
Rezultatele cercetărilor întreprinse în situl arheologic de la
Timişoara - Freidorf pentru perioada anilor 1994 - 1998
urmează să apară în volumul VI al publicaţiei "Analele
Banatului", S.N., aflat sub tipar.

209. Timişoara, jud. Timiş

21 O.

Punct: Freidorf
Cod sit: 155252.03

Punct: Pădurea Verde • Muzeul Satului
CFR nr. 1
Cod sit: 155252.04

Colectiv: Mare Mircea - responsabil,

Tănase

continuă şi

în prezent.

Importanţa cercetării

Timişoara,

jud. Timiş
Bănătean,

str. Aleea

'

Daniela (MB Timişoara)
Colectiv: Florin Medeleţ - responsabil (IRT filiala Banat). Daniela
Tănase (MB Timişoara)

Situl arheologic este situat la marginea de S a cartierului
Freidorf al municipiului Timişoara, pe un promontoriu aflat în
stânga drumului de legătură între acest cartier şi Calea Şagului
(ieşirea din oraş pe DN 59 - Moraviţa).
Situl arheologic cuprinde o aşezare daco-romană din
secolele III - IV, suprapusă de o necropolă din secolul V p. Chr.
Identificarea sitului a fost făcută în anul 1984, cu prilejul unor
lucrări industriale când a fost efectuat şi un sondaj arheologic.
Începând cu anul 1986 s-a trecut la cercetări sistematice, care

În partea de E a municipiului Timişoara, în apropierea
păduri numită de localnici "Pădurea Verde", este
amplasată Uzina Mecanică Timişoara (UMT) unde în anul
1956, cu ocazia unor lucrări efectuate în incinta uzinei, au fost
descoperite vase din prima epocă a fierului şi fragmente
ceramice de culoare roşie şi cenuşie, lucrate la roată, databile
în secolele III - IV. În anul 1969, au fost făcute trei sondaje tot în
unei
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incinta UMT şi s-a descoperit un mormânt sarmatic databil în a
doua jumătate a secolului III sau prima jumătate a secolului IV
p. Chr. Nu au putut fi iniţiate cercetări sistematice din cauza
construcţiilor care aparţin uzinei.
În anul 2000, iniţierea unor lucrări de amenajare în incinta
Muzeului Satului Bănăţean, care se află în imediata
apropiere a Uzinelor Mecanice Timişoara, a impus descărcarea
terenului de sarcină arheologică. S-a trasat secţiunea S. 1 (2 x
8 m), orientată NV - SV, imediat sub stratul vegetal a apărut un
strat de cultură care pe baza fragmentelor ceramice cenuşii
lucrate la roată poate fi datat în secolele III - IV p. Chr. În
carourile C. 2 - 4, în partea de V a secţiunii, am descoperit o
groapă menajeră, G. 1, care se conturează la o adâncime de 0,55 m şi ajunge până la -1, 12 m; pentru a cerceta toată groapă
a fost necesară trasarea unei casete, diametrul gropii fiind de
1,2 m. Au fost recuperate fragmente ceramice de culoare roşie
şi cenuşie, lucrate la roată, care provin de la căni şi oale,
fragmente ceramice care provin de la vase lucrate cu mâna
dintr-o pastă grosieră, precum şi oase de animale. În restul
secţiunii solul steril apare la o adâncime de -0,75 m.
Materialul arheologic a fost depozitat la Muzeul Banatului
Timişoara, unde urmează a fi prelucrat, restaurat şi conservat.
În viitor intenţionăm efectuarea unor săpături de salvare.

Obiectivele campaniei din anul 2000 au fost continuarea
cercetărilor arheologice în zonele de V şi de S ale termelor. În

acest sens s-au săpat secţiuni şi casete şi s-a procedat la
dezvelirea unor suprafeţe, pentru racordarea noilor edificii
descoperite la planurile şi releveele realizate în anii anteriori,
precum şi completarea situaţiei stratigrafice prin coroborarea
datelor nou obţinute cu cele anterioare. S-au executat relevee,
profile, fotografii de ansamblu şi detaliu, verificări permanente,
pe nivele, cu detectorul de metale.
Un sondaj la capătul estic al canalului de la latrinae li a
surprins relaţia între canal, edificiul compus din încăperile A, B,
C, D şi palestra. În partea sudică a termelor, între zidul vestic
cu absidă al edificiului A, B, C, D şi bazinul absidal numit
frigidarium li, s-au deschis trei casete peste canalele
deversoare I şi 11, ceea ce a prilejuit decopertarea spre S a
canalelor deversoare, observaţii asupra sistemului lor de
construcţie şi descoperirea unor materiale arheologice. Cu
această ocazie s-a descoperit conducta ce evacua apa din
bazinul rectangular aflat la S de frigidarium I. Secţiunile trasate
la S de frigidarium li au descoperit două bazine rectangulare şi
o absidă cu hypocaustum. Interiorul hipocaustului este înalt de
1 m cu suspensura din piatră groasă de 20 cm. Cea mai înaltă
pila păstrată are înălţimea de aprox. 1 m şi 19 cărămizi. S-au
descoperit tegulae mamatae, cuie în formă de T şi tuburi
distanţatoare cu capetele evazate. Zidul absidei este traversat
de canalul unui praefurnium descoperit la E de bazin. Spre V
urmează un alt spaţiu încălzit.
În suprafaţa săpată la V de frigidarium li (până la canalul
III) s-au descoperit două altare votive. Completarea planului
general al termelor spre E s-a realizat printr-o secţiune orientată
paralel cu palestra, în care s-au descoperit ziduri excavate şi o
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fântână.

Rezultatele cercetărilor din 2000 au confirmat ipoteza
extinderii complexului termal spre S şi V şi au produs
descoperirea unei zone din terme mai bine conservate (la
absida decopertată în această campanie se păstrează, parţial,
şi elevaţia). Pe lângă descoperirea celor două altare
menţionate, s-au găsit fragmente de statui din piatră şi bronz şi
un bogat material arheologic mărunt (monede, fibule, piese de
echipament militar, podoabe). Materialele arheologice sunt
depozitate în spatiile Muzeului de Istorie Turda.
În campania 2001 cercetările vor continua la V de absida
descoperită în 2000, pentru completarea planului complexului
termal, în vederea interpretării corecte a funcţionalităţii spaţiilor
cercetate. Se impune demararea studiilor de specialitate în
vederea realizării proiectului de conservare şi a execuţiei
lucrărilor de conservare.

211. Turda, jud. Cluj [Potaissa]
Punct: Dealul Viilor· Dealul
Cod sit: 55268.01

Cetăţii

Colectiv: Mihai Bărbulescu - responsabil, Ana Cătinaş, Claudia Luca,
Adrian Husar, Pavel Husarik, Sorin Nemeii, Irina Nemeii, Mariana
Pîslaru, Alexandru Stănescu, Florin Fodorean (UBB Cluj)
Castrul legiunii V Macedonica se află în marginea suda municipiului Turda, pe platoul dealului Viilor (Dealul
Cetăţii). Cercetările arheologice se desfăşoară din 1971, până
în prezent fiind dezvelite poarta de pe latura de vest, două
bastioane, clădirea comandamentului, parţial termele, depozitul
de cereale şi câteva cazărmi. S-au executat lucrări de
conservare la poarta de pe latura de vest, bastionul din colţul
nord-vestic, un bastion de curtină de pe latura de V, un canal
deversor din colţul nord-estic, clădirea comandamentului. Situl
prezintă o importanţă aparte, fiind singurul castru legionar din
Dacia liber de construcţii moderne, bine datat şi cu cercetări
sistematice de lungă durată.
Din 1993 a început cercetarea termelor situate în
praetentura dextra, urmărindu-se dezvelirea sistematică a
acestora. În intervalul 1993 - 1999, prin 7 campanii de săpături
s-a cercetat un bazin identificabil cu un frigidarium, zidurile
nordic şi estic al palestrei, încăperile A, B, C, D cu
hypocaustum, un frigidarium semicircular, latrinae I şi li şi
canale de aducţiune şi deversoare I, li şi III.
vestică
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212. Turda, jud. Cluj

213. Tureni, corn. Tureni, jud. Cluj

Punct: Biserica romano-catolică
Cod sit: 55268.08

Punct: Dealul Ghicenghe
Cod sit: 59773.03

Colectiv: Ioan F. Pascu - responsabil (S.C. Damasus S.R.L), Gheorghe
Petrov (MNIT)

Colectiv: Zoia Maxim - responsabil, Viorica
(MNIT)

în perioada 10 octombrie • 7 noiembrie 2000, în cadrul
programului de restaurare a bisericii romano catolice din Turda,
jud. Cluj, au fost efectuate cercetări arheologice în exteriorul şi
interiorul monumentului. Sectiunile au fost poziţionate pe latura
de S a navei, pe cor, altar şi sacristie, o singură secţiune fiind
deschisă în interior.
Actuala biserică romano-catolică din Turda a fost
construită între 1472 şi 1504 peste o biserică mai veche,
probabil cea atestată documentar în anul 1342. În stadiul actual
al cercetărilor este imposibil de precizat amplasamentul acestei
biserici, planimetria ei sau structurile de zidărie care îi aparţin.
Totuşi numeroasele morminte distruse de fundaţiile bisericii
actuale, monedele emise în secolul al XIV-iea şi în prima
jumătate a veacului următor (Carol Robert, Sigismund de
Luxemburg, Vladislav I, Ioan de Hunedoara şi Malia Corvin),
precum şi fragmentele de frescă descoperite indică fără
îndoială un locaş de cult mai vechi, a cărui_ existenţă s-a
încheiat în a doua jumătate a veacului al XV-iea. ln acelaşi timp
nu este exclus ca unele fragmente din prima biserică să fi fost
refolosite în substructiile clădirii actuale, aşa cum sugerează
situaţiile surprinse în ·secţiunea interioară şi într-una din cele
exterioare.
Biserica actuală este o construcţie bine închegată, cu
fundaţiile de la navă, cor şi sacristie ridicate într-o singură
etapă. Materialele folosite au fost piatra de carieră de
dimensiuni medii, lespezi mari de piatră aduse din castrul
roman, rebuturi de piatră medievală prelucrată, precum şi pietre
refolosite de la constructia mai veche. Toate acestea au fost
aşezate în asize aproxim~tiv regulate, egalizate cu pietre mici şi
fragmente de cărămizi romane. Mortarul este de bună calitate,
dur, din nisip, var şi pigment ceramic. Fundaţia este parţial
clădită, parţial înecată în mortar. Elevaţia se delimitează printrun decroş proeminent atât la exterior, cât şi la interior. Acest
decroş marchează şi nivelul medieval de călcare de la sfârşitul
secolului al XV-iea, excepţie făcând latura de N, unde un
fragment de tencuială veche păstrat pe zidul estic al sacristiei îl
coboară cu aproximativ 0,4 m sub nivelul decroşului.
Două fragmente de ziduri în ruină, vag surprinse la
exterior şi interior, pot indica o fază intermediară între biserica
veche şi cea actuală. Relaţia este totuşi ipotetică, urmând a fi
clarificată în următoarele campanii arheologice.
Necropola medievală indică două orizonturi de
înmormântare, unul contemporan bisericii actuale, altul anterior
acesteia. Faptul că două morminte orientate N - S sunt tăiate
de fundatiile bisericii din secolul al XV-iea indică posibilitatea
practicării. acestei orientări în mediul catolic încă înainte de
încetăţenirea Reformei.

Crişan, Luminiţa Săsăran

Cercetările arheologice din ultimul timp au vizat studierea
celui mai mare turnul (nr. 1) din necropola ce cuprinde 8 tumuli
situati de Dealul Ghicenghe (obiectiv 2), la VSV de satul
reşedinţă de comună Tureni. După cercetările din zonă şi
analogiile din Cheile Aiudului şi Petreşti necropola poate fi
datată la sfârşitul culturii Coţofeni şi începutul epocii bronzului.
Pe Dealul Ghicenghe (altitudinea de 687,5 m) care este o
prelungire a Munţilor Petrind se află o necropolă tumulară
formată din 8 morminte care se întinde pe şaua dealului, la
cumpăna apelor Valea Turului (Racilor), Valea Ghicenghe şi
Izvorul lui Alexandru Macedon. Necropola este mărginită de 2
tumuli de mari dimensiuni cu manta din
piatră, ceilalţi situaţi intre cei doi sunt de mai mici dimensiuni,
fără manta de piatră fiind în zone intens arate din care cauză au
fost îndepărtate pietrele din manta, fiind la ora actuală
aplatizati.
Turnului mare, notat cu nr. 1, (40 I 42 x 3,5I4x69,1 m),
a fost semnalat în anul 1984 în urma unor periegheze efectuate
de Zoia Maxim, Tudor Soroceanu şi Gheorghe Lazarovici, în
cadrul unui proiect care viza carierele de piatră din zonă. Restul
tumulilor din necropolă au fost cartaţi şi uneori prospectaţi în
anii 1985 - 1986. Turnului cu nr. 1 este cel mai sudic din
necropolă, are manta din piatră şi se găseşte la intersecţia
drumurilor Sănduleşti - Tureni - Miceşti - Petreşti. Din această
cauză a fost folosit ca loc pentru spânzurătoare şi execuţie în
Evul Mediu (La Furci, Acăstăi, Akasztofadomb); nu a fost folosit
decât ca păşune, ceea ce explică starea bună de conservare.
Săpăturile sistematice au început în anul 1986, când în
prealabil s-au executat prospecţiuni cu magnetometru cu
protoni, raze Gamma şi măsurarea rezistivităţii electrice a
solului. Datorită poziţiei sale şi a înălţimii, turnului domină zona
(691 m) având vizibilitate perfectă spre Turda, Tureni ~i ~e.anu
Mic, din care cauză în epoca romană a fost construit a1c1 un
turn de pază şi semnalizare pentru drumul roman Potaissa Napoca şi Potaissa - Miceşti (cu villae rusticae).
Obiectivul principal al cercetării acestui turnul, în ultimii ani, au
fost tehnicile de ridicare a mantalei de piatră (prospectările şi
săpăturile de până acum au arătat prezenţa unor ringuri d!n
piatră calcaroasă, marginea se termină în trepte marcate, d1~
loc în loc, de pietre mari, precum şi existenţa unor casete) ş1
cunoaşterea ritului de înmormântare a celor care au construit
turnului. Ca tehnici de cercetare arheologică s-a folosit
decopertarea în cadrane opuse pentru obţinerea de profile
axiale, cadranele au fost împărţite în carouri de 2 x 2 m, notate
cu litere şi cifre.
Stratigrafia arheologică a fost secondată de cea
pedologică. Pietrele din manta au fost studiate de către geologi
pentru se a cunoaşte variabilitatea mineralogică şi sursa de
unde au fost aduse sau dislocate.
Până în prezent au fost descoperite două schelete
fragmentare şi unul întreg (probabil tătar) din Evul Mediu, iar din
preistorie doar oase umane disparate, în zona a două casete.
Dintre materialul arheologic descoperit amintim fragmente
ceramice aparţinând culturii Coţofeni, epocii romane (în zona
turnului), obiecte din opal (preistorice) şi din cupru şi fi~r
(medieval timpuriu). Aceste obiecte se păstrează la MNIT Cluj-
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fapt care urmează să fie verificat prin cercetările ulterioare.
Caseta C. 2 având dimensiunile 5 x 3, 4 x 3 x 3,3 m a fost
deschisă în colţul sud-estic al cetăţii de sus, loc unde s-a
presupus că n-a fost deranjat de săpăturile din 1942 - 1943.
Sub un strat de dărâmătură compusă din pietre căzute,
amestecate cu pământ brun cenuşiu şi lentile de mortar cu
grosimea cuprinsă între 0,3 - 0,45 m s-a aflat nivelul de călcare
medieval realizat din pământ negru bătătorit, din care se iveau
în unele locuri stâncile. Golurile dintre acestea a fost umplut cu
un pământ de culoare roşcată, străin de perimetrul cetăţii, în
care se aflau cioburi preistorice, majoritatea atipice, dar una
reprezentând decor tipic culturii Coţofeni.
Materialul arheologic se compartimenta pe două niveluri.
În stratul superior, de dărâmătură se aflau fragmente ceramice
provenite de la oale borcan, în special pereţi de vase,
nedecorate şi oase de animale, în timp ce de pe nivelul de
călcare au fost adunate resturile întregibile ale unui ulcior, de
culoare cenuşie cu gura lobată, lucrată la roată rapidă, decorată
cu benzi şi linii paralele, incizate datând din secolele XV - XVI.
Caseta C. 3 cu dimensiunile de 1,5 x 2 m a fost deschisă
pe presupusul traseu al zidului. S-a săpat într-un strat gros de
dărâmătură compusă din pietre amestecate cu pământ colorat
cenuşiu de mortar. La adâncimea de -1 m, când lucrările au fost
întrerupte nu s-a ajuns încă la stâncă. Din stratul de dărâmătură
au fost adunate fragmentele unor oale borcan, în special buze
drepte şi îngroşate, databile pentru secolul al XIV-iea angrenate
în dărâmătură şi oase de animale.
Cercetările arheologice efectuate în Cetatea Balvanyos în
vara anului 2000 vin să infirme ipotezele anterioare privitoare la
traseul zidului, lăsând în continuare deschisă această
problemă, dar confirmă prin date arheologice informaţia
izvoarelor literare conform cărora cetatea a fost locuită în
secolul al XVI-iea şi indică prin date indirecte existenţa în
vecinătate a unei aşezări preistorice. Problemele ridicate în
urma acestei campanii de cercetare urmează să fie studiate în
cursul campaniilor viitoare.

Napoca.
În campaniile viitoare se va termina cercetarea cadranelor
I - III cu încercări de restaurare a eventualelor elemente de
«arhitectură» funerară, mai ales că în anul 1991 zona
respectivă a fost declarată rezervaţie arheologică, fiind lângă
rezervaţia complexă de la Cheile Turenilor care este foarte des
vizitată de turişti.
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214. Turia, cam. Turia, jud. Covasna
Punct: Băile Balvanyos - Cetatea Balvanyos
Cod sit: 64880.02
Colectiv: Bordi Zsigmond L6rand - responsabil (MNS Sf. Gheorghe)
Aflată pe Vârful Balvaniş, la o altitudine de 1050 m, la E
de Băile Balvanyos, cetatea cu acelaşi nume este cunoscută în
literatura de specialitate încă din a doua jumătate a secolului al
XIX. Cetatea este compusă dintr-un donjon având planul pătrat
şi două incinte înscrise una în alta care închid două curti
interioare. În incinta exterioară (sau cetatea de jos) nu există
urme de construcţii, în timp ce în cea interioară (sau cetatea de
sus) a fost amenajată o cisternă săpată în stâncă având
diametrul de 3,7 m şi în partea nordică a donjonului o încăpere
cu o latură semicirculară.
Primele săpături arheologice au fost efectuate de
arheologul clujean Alexandru Ferenczi în anii 1942 - 1943.
Rezultatele au fost publicate în două scurte rapoarte de
săpătură, dar materialul arheologic descoperit, depus în Muzeul
Naţional Secuiesc (Nr. lnv. 16500 - 16509) n-a fost prelucrat,
iar notele şi planurile realizate în timpul lucrărilor s-au pierdut în
timpul războiului. O parte din acestea, mai exact patru vase
întregibile şi câteva fragmente ceramice au fost publicate de
Zoltan Szekely în raportul privind săpăturile arheologice
efectuate în anul 1971.
În anul 1999 a fost începută prelucrarea acestui material,
dar caracterul amestecat şi faptul că marea majoritate a
fragmentelor avea acelaşi număr de inventar a impus realizarea
unui sondaj în perioada 31 iulie - 6 august 2000 pentru a stabili
stratigrafia şi stabilirea ponderii tipologice pe straturi. Totodată
s-a urmărit şi stabilirea traseului zidului de incintă pe latura
sudică a donjonului, care a rămas necunoscută.
Caseta C.1 a fost deschisă lângă colţul sud-estic al
donjonului, având dimensiunile de 3 x 2 m. Sub stratul de
humus vegetal la o adâncime de -0, 15 m a apărut stânca
nativă, care a înlocuit complet humusul la -0,5 m. Stâncile
dezvelite n-au prezentat urme de prelucrare, urmele de mortar
sau pietrele din componenţa unui eventual zid lipsind cu
desăvârşire. Prin urmare ipoteza lansată în anul 1942, după
care zidul de incintă ar fi evoluat paralel cu latura sudică a
donjonului şi legându-se de aceasta după ce face un cot de 90 9
este nefondată. Din câte se pare zidul se lega într-un alt loc,

215. Ţuţora, corn.

Ţuţora,

jud.

laşi

Punct: Cotu lui Bogdan
Cod sit: 99931.01
Colectiv: Costică Asăvoaie - responsabil (IA laşi), Silviu
Moldovanu, Carmen Mugureanu (CMNM laşi)

Văcariu,

Iulia

Vatra târgului medieval Ţuţora a fost reperată încă din anii
'80 (ai secolului XX) când se întreprindeau investigaţii
arheologice de suprafaţă pentru întocmirea Repertoriului
Arheologic al Judeţului laşi. În cadrul unei teme cuprinse în
Planul de cercetare al Institutului de Arheologie laşi s-a încercat
să se întreprindă primele sondaje arheologice aici în anii 1993
- 1994. Lipsa fondurilor necesare a făcut - ani la rând imposibilă o asemenea acţiune.
În anul 2000 Complexul Muzeal Naţional "Moldova" laşi a
reuşit, împreună cu Academia Română - filiala laşi, să pună la
dispoziţia colectivului care a iniţiat cercetarea suma necesară
unui prim sondaj. Primele două secţiuni trasate aici au relevat,
printr-un număr de 19 morminte existenţa unui cimitir ce - pe
baza monedelor - a putut fi datat în secolele XV - XVIII.
În anul 2000, cu fonduri asigurate de Complexul Muzeal
Naţional "Moldova", s-au continuat cercetarile, ajungându-se la
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un număr de 47 de morminte la care trebuiesc adunate 7
schelete reînhumate. Datele limită ale cimitirului, stabilite pe
baza anilor în care au fost emise monedele descoperite în
morminte, sunt 1448 (ante quem non) şi 1825. În cadrul
campaniei din anul 2000 au mai fost date la iveală resturi dintro fundaţie din piatră legată cu pământ ce a fost construită şi a
funcţionat în secolul XVIII.
Se speră în posibilitatea de continuare a cercetărilor
pentru a se determina detalii ale acestei necropole medievale şi
nu numai.

V: 1,5 x 1Om, - 2,65; cas. 19,
Alunecările

de teren din perimetrul rezervaţiei au impus
de salvare pe terasa înaltă de pe malul stâng al
pârâului Budureasca, cu toponimul specific "La Hula" şi
indicativul Budureasca 7. Aici ruptura malului şi a drumului ce
secţionează situl, au relevat existenţa unor complexe imperios
necesar a fi salvate, scop în care s-au practicat următoarele
casete: cas. 1: 1,5 x 1Om, cu lărgire de 2 x 3 m, - 1,60 m; cas.
2: 3 x 10 m, - 1, 1Om.
Bordeiul 35. A fost surprins în cas. 25, S. I, C. 2 - 4, la 0,5 m faţă de nivelul actual de călcare. Bordeiul aparţine
stratului lpoteşti - Gândeşti li, humus deschis la culoare cu
aport granular nisipos şi se adânceşte cu 0,8 m faţă de nivelul
de săpare. Forma bordeiului este rectangulară, în caseta lărgită
cu 2 x 4 m interceptându-se şi degajându-se complet doar trei
laturi. Latura de N are lungimea de 2,5 m, pe mijlocul ei este
amplasată o groapă de par, care se adânceşte cca. O, 1 m faţă
de fundul bordeiului. Spre E, latura nordică este deranjată
parţial de o groapă medievală mică, care afectează colţul nordestic al bordeiului. Celelalte două laturi sunt drepte şi au fost
surprinse pe următoarele lungimi: latura estică 2,7 m, latura
vestică 3 m, restul continuând în profilul sudic al casetei. Pe
mijlocul laturii vestice, la -0,6 m faţă de nivelul de săpare al
bordeiului s-a surprins gura unui cuptor pentru pâine, cu
deschiderea de 0,4 m la bază şi cu înălţimea de 0,25 m,
protejată în faţă de o treaptă din pământ cruţat cu dimensiunile
de 0,4 x 0,8 m. Pe treaptă s-a amenajat o zonă necesară
degajării cenuşii şi rezidurilor acumulate în cuptor, ea se
caracterizează prin depuneri succesive de cimentări cenuşoase
cu o grosime de cca. 6 cm. Cuptorul pentru pâine a fost
amenajat prin cotlonire, are formă aproximativ rotundă în plan,
diametrul maxim de 0,7 m, grosimea pereţilor, puternic arşi şi
vitrifiaţi de O, 1 m, cu două evidente straturi de lutuire interioară.
Cuptorul cu înălţimea maximă, pe exterior de 0,3 m, s-a păstrat
integral şi a fost degajat ca atare. Cupola este uşor aplatizată şi
tasată din vechime. Umplutura cuptorului din pământ cenuşos negricios cuprinde mult cărbune, cenuşă pe vatră şi câteva
fragmente ceramice dispuse orizontal, provenite de la oale
mari, lucrate cu mâna, din pastă grosolană, puternic arse
secundar. Umplutura bordeiului 35 conţine pigmenţi de humus
în colmatări de maroniu, cenuşiu deschis (cu aport cenuşos) şi
slab gălbui (cu aport granular nisipos), pietre de mici dimensiuni
arse şi nearse, pigmenţi de cărbune şi chirpici, puţine oase de
animale şi fragmente ceramice mici, friabile, lucrate cu mâna.
Groapa bordeiului a fost puternic deranjată, în zona centrală şi
de SE, de o amenajare medievală, alveolată, ovală în plan, cu
dimensiunile de 2,2 x 1,6 m, care se adânceşte cu 0,45 - 0,48
m faţă de nivelul de săpare al bordeiului. Umplutura acestei
gropi, folosită sezonier, conţine mult cărbune, lentile de cenuşă
pe centru, fragmente de arsură, oase de animale şi peşti,
material arheologic: monedă turcească, obiecte din fier: ivar,
potcoviţă, cuţit, scoabă, dăltiţă, împungător, ac de păr cu
terminaţie spiralată aplatizată, bucăţi de tablă, zgură, material
ceramic fragmentar: buze şi funduri de oale cu şi fără smalţ, cu
decor pictat, alb, pipe, databil în sec. XVI.
Alte obiecte mărunte găsite în cas. 25, la -0,6 m, în
exteriorul bordeiului 35, în stratul medieval sunt: pandantiv din
bronz, sferoidal, cu agăţătoare; fragment de cuţit de fier cu
peduncul; monedă medievală din bronz, deteriorată şi

Punct: Castellum B
Cod sit: 14566.01
Cătăniciu

(IAIA Cluj)

Cu un fond de 9 milioane de lei, s-au început cercetările
unei suprafeţe de 20 x 4 m, orientată N - S peste partea sudică
a praetorium-ului din castellum B; în acest fel se poate avea şi
planul acestei părţi, dat fiind că în 1995 - 1999 am efectuat
cercetarea unei suprafeţe orientate E - V intre incintă şi
principia şi am identificat, ca fiind probabil praetorium, un
edificiu de mari dimensiuni din cărămidă şi parţial cărămidă
nearsă.

Cercetarea din această campanie a stabilit existenţa în
parte a unor spaţii de caracter economic, s-a
descoperit in situ o amforă de mari dimensiuni şi diferite unelte
şi arme de fier; s-au putut identifica doar dărâmăturile zidurilor
şi o parte din traseul acestora se află în profile.
Cercetarea s-a efectuat cu 20 muncitori, în perioada 16 26 octombrie. Din cauza secetei, condiţiile de lucru au fost şi
mai dificile decât de obicei şi trebuie avut în vedere că în acest
sit trebuie folosită o pompă vermorel! pentru udarea uniformă a
suprafeţei de cercetat pentru a nu se afecta prin săparea cu
târnăcopul obiectele păstrate. Din păcate două din monedele
găsite au fost sfărâmate în momentul când s-a dat cu
târnăcopul sau cu un târnăcop de mici dimensiuni, singurele
unelte care puteau desprinde pământul uscat şi deosebit de
dens.
această

217. Vadu

Săpat,

corn. Fântânele, jud. Prahova

Punct: Budureasca 4 "Puţul Tătarului"
Cod sit: 133321.03
Colectiv: Marinela
(MJIA Prahova)

Peneş,

Bogdan

Ciupercă,

S. III: 1,5 x 1Om, -2, 15

intervenţii

216. Urlueni, corn. Bârla, jud. Argeş

Colectiv: Ioana Bogdan

aferentă

m.

Claudia Dumitrescu

Din ansamblul celor 31 de arheosituri existente pe
teritoriul Rezervaţiei arheologice Budureasca, un interes
deosebit ii reprezintă prin diversitatea, complexitatea şi
importanţa vestigiilor sale, situl, aflat pe terasa înaltă a pârâului
Budureasca, cu toponimul specific "Puţul Tătarului" şi indicativul
Budureasca 4. Săpăturile arheologice sistematice derulate aici,
în campania 2000, au urmărit completarea informaţiilor privind
habitatul străromânesc din centrul meşteşugăresc de tip lpoteşti
- Gândeşti, sec. V - VII p. Chr.
În acest scop s-au practicat următoarele casete: cas. 25,
aferentă S I: 1,5 x 1Om, 2 x 4 m, - 1,35 m; cas. 23, aferentă S

perforată.

Sub fundul bordeiului 35, la -1, 1 m s-au găsit în stratul
următoarele obiecte din bronz: vârf de săgeată
trimuchiată fără peduncul, fragment de cercel de tâmplă din

dacic
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fost depuse pe două nivele fragmente ceramice provenind din
corpul unui vas mare, lucrat cu mâna, ars secundar, cu
apucători cu impresiune digitală pe centru, cât şi prin
amplasarea peste fragmentele a trei oase lungi de animal, două
dispuse în X şi al treilea, ars la un capăt, dispus lateral.

bandă

de bronz cu decor perlat dispus central.
Complexe dacice (sec. IV - li a. Chr.). Groapa 1, rituală,
a fost surprinsă în cas. 23, S. V, în formă de clopot, rotundă în
plan, săpată din nivelul de pământ maroniu-cenuşiu, a fost
surprinsă la -1,55 m faţă de nivelul actual de călcare. Ea se
adânceşte cu -1, 1 m de la nivelul de surprindere şi intră
jumătate în profilul nordic al casetei. Dimensiunile ei sunt:
diametre: D9ura = 1,3 m, D9atuire = 0,84 m, Dmaxim = 1,36 m.
Umplutura gropii constă din pământ maroniu negricios cenuşos cu pigmentaţie puternică de chirpici, cărbune,
fragmente ceramice în diferite poziţii. La -0,5 m de la nivelul de
săpare se observă o lentilă neuniformă de cenuşă cu cărbune,
groasă de O, 1 m. De la -0,64 m, de la nivelul de săpare, până
pe fundul gropii există o aglomerare de pietre, majoritatea de
mari dimensiuni, nearse, sub care alte pietre de dimensiuni mai
mici prezintă urme de arsură. Între pietre, în planuri şi poziţii
diferite, au fost amplasate fragmente ceramice provenind din:
oale lucrate cu mâna, arse secundar, cu apucători şi brâu
alveolar neîngrijit aplicat; străchini, căni, fragmente de castron
şi strecurătoare, lucrate din pastă cenuşie. Printre fragmentele
ceramice s-au găsit fragmente de vatră, dispuse cu lutuială în
diferite poziţii. De remarcat faptul că peste pietre circumferinţa
gropii este marcată de oase de animale, nearse, provenite în
majoritate de la maxilare şi aşezate cu dinţii spre interiorul
gropii.
Groapa 2, menajeră, a fost surprinsă în cas. 23, S. V. De
formă neregulată în secţiune, aproximativ cilindrică, rotundă în
plan, a fost surprinsa la -1,6 m faţă de nivelul actual de călcare,
se adânceşte cca. -1 m de la nivelul de surprindere, are fundul
săpat neîngrijit şi intră jumătate în profilul nordic al casetei.
Umplutura constă din pământ negru cenuşiu, cu puţini pigmenţi
de cărbune şi chirpici şi are o structură săpunoasă. Ea conţine
fragmente ceramice de mici dimensiuni, disipate, în diferite
poziţii, cât şi oase de animale grupate pe fundul gropii spre E.
La acelaşi nivel cu o piatră mare de râu, de formă neregulată,
s-au găsit fragmente ceramice de mari dimensiuni, aşezate
unele peste altele, cu exteriorul în jos. Fragmentele provin din
partea superioară a unei oale de mari dimensiuni, arsă
secundar, lucrată cu mâna, din pastă cărămiziu roşcată cu nisip
şi pietricele, cu corpul bitronconic, alungit, cu buza răsfrântă
spre exterior şi gâtul scurt marcat de un brâu alveolar orizontal.
Din acesta pornesc la distanţe egale benzi verticale de brâu
simplu ce se intersectează pe pântecul vasului cu alt brâu
dispus orizontal. Pe fundul gropii mai existau disparate
fragmente ceramice mici provenite din vase lucrate cu mâna:
oale, căni, străchini şi lucrate la roată: fructiere, strecurătoare,

218. Vadu

Săpat,

corn. Fântânele, jud. Prahova

Punct: Budureasca 7 " La Hula"
Cod sit: 133321.04
Colectiv: Marinela
(MJIA Prahova)

Peneş,

Bogdan

Ciupercă,

Claudia Dumitrescu

Intervenţia de salvare de la Budureasca 7 - "La Hula" a
dus la recuperarea complexelor dacice, databile în sec. IV - li a.
Chr„ enunţate mai jos.
Groapa 1, menajeră, descoperită în cas. 1, are forma de
clopot în profil, rotundă în plan, a fost surprinsă la -0,51 m faţă
de nivelul actual de călcare şi se adânceşte cu -1 m. Umplutura
de pământ negru cenuşos este puternic pigmentată cu chirpici
şi cărbune. La -0,2 m faţă de gura cu diametrul de 0,84 m, s-a
găsit o seceră de fier, relativ bine conservată. Pe fundul gropii
cu diametrul de 1,80 m, bine marcat, s-au găsit fragmente
ceramice lucrate cu mâna provenind din corpul unor oale mari
cu brâu alveolar şi apucători sub buză, castroane şi străchini
arse secundar, dispuse în diferite poziţii.
Groapa 2, menajeră, a fost surprinsă în cas. 2, C. 6 - 8, la
-0,8 m faţă de nivelul actual de călcare. Are forma de clopot în
secţiune, rotundă în plan şi se adânceşte cu -0,4 m faţă de
nivelul de surprindere. Gura cu diametrul de 1,5 m este marcată
de pietre mari de râu, nearse, dispuse pe circumferinţă.
Umplutura de pământ negru cenuşiu sfărâmicios conţine
pigmenţi de chirpici şi cărbune, fragmente mari de oale lucrate
cu mâna, neîntregibile, un corn şi un cap femural de bovideu.
Diametrul maxim al gropii este de 1,8 m, iar fundul cu diametrul
de 1,6 m, este bine orizontalizat şi îngrijit amenajat.
Groapa 3, menajeră, a fost surprinsă în cas. 2, C. 2 - 4, la
-0,8 m faţă de nivelul actual de călcare şi se adânceşte cu -0,4
m faţă de nivelul de surprindere. Are aceleaşi caracteristici ca
groapa 2, în plus în umplutura sa s-au găsit fragmente de vatră
spartă, amplasate în diferite poziţii.
Locuinţa semiîngropată 1 a fost surprinsă în cas. 2, C. 1 5; are plan rectangular cu colţurile rotunjite. Din ea s-a cercetat
jumătatea vestică, restul fiind în teren acoperit cu pomi. Zona
cercetată a relevat existenţa unei puternice comasări de
ceramică, oase mari, un craniu şi gheare de animale, bucăţi
mari de lipitură, pietre arse, toate dispuse orizontal pe fundul
amenajării, în umplutura de pământ cenuşiu albicios, ce se
adânceşte între -0,6 I -0,9 m de la nivelul actual de călcare şi 0,32 m de la nivelul de surprindere. Laturile surprinse sunt: cea
vestică de 3 m şi cea sudică de 2 m.
Ceramica recuperată este în general lucrată cu mâna, din
pastă grosolană, gălbuie sau cărămiziu roşcată, arsă şi nearsă
secundar, provine din: oale şi oliţe cu margine dreaptă, gâtul
scurt marcat de un brâu alveolar simplu, cu sau fără apucători
sau marcat de alveole; căni cu torţile uşor înălţate, străchini şi
fusaiole. Ceramica lucrată cu roata este din pastă fină cenuşie,
uneori lustruită la negru şi provine din funduri de castroane cu
inel, corpuri şi !orţi de căni. De remarcat prezenţa unei
apucători de capac avimorfă - vultur - de la un capac lucrat cu
mâna.

căni.

Groapa 3, menajeră, a fost surprinsă în cas. 19, S. III, la 1, 15 m fată de nivelul actual de călcare, conică în sectiune
rotundă în' plan, ea se adânceşte cu -1 m de la nivel~I d~
surprindere şi are diametrul gurii de 1, 1 m. Umplutura gropii cu
pământ negricios cenuşiu, conţine pigmenţi fini de cărbune şi
arsură, fragmente ceramice mărunte, oase, toate disparate,
dispuse în diferite poziţii. Jumătatea nordică a gropii intră în
terenul dintre secţiunile III şi IV, nesăpat încă. Spre fundul gropii
fragmentele ceramice devin mai dense, amplasate în poziţie
înclinată şi constau din: picior de cupă, lucrat cu mâna, ars
secundar, fragment de margine de castron mare, lucrat la roată,
din pastă neagră lustruită, o jumătate de fusaiolă cilindrică şi
câteva oase de mari de animale, nearse.
O amenajare rituală dacică a fost cercetată în cas. 25, S. I, la 1,34 m faţă de nivelul de călcare, în stratul de pământ maroniu
cenuşiu cu pigmentaţie de arsură şi cărbune, propriu nivelului
sec. IV - li a. Chr. Complexul se remarcă prin grija cu care au
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Prin complexele recuperate în campania 2000, cât şi în
campaniile anterioare, situl arheologic Budureasca 7 "La Hula"
se dovedeşte a fi complex şi important pentru documentarea
locuirii dacice din valea Budureasca.

pe care s-a construit stadionul orăşenesc, s-au întreprins şi
primele cercetări arheologice cu caracter sistematic. Aceste
investigaţii arheologice au continuat, cu întreruperi, şi în anii
1976 - 1982, ele fiind coordonate ştiinţific de către Institutul de
Arheologie din Bucureşti, în colaborare cu alte instituţii de profil.
Colectivul de cercetare arheologică a fost condus, ani în şir, de
regretatul Alexandru Andronic şi a avut în componenţa sa
merituoşi colaboratori, cum ar fi: Florin Banu, Ionel Bauman,
Rica Popescu, Ruxandra Alaiba, Magda Istrate etc. Din 1976,
lucrările arheologice s-au derulat şi sub egida Muzeului
Judeţean Vaslui, iar - în decursul timpului - colectivul a mai fost
împrospătat şi cu noi membri: de exemplu, Tamilia Marin 3.
După o perioadă mai puţin fastă pentru "Curţile Domneşti"
de la Vaslui, începând cu anul 1998 s-au reluat investigaţiile
arheologice la acest important obiectiv. Iniţiativa reluării
săpăturilor arheologice a aparţinut Ioan Mancaş - director al
Muzeului Judeţean "Ştefan cel Mare" din Vaslui -, beneficiind şi
de susţinerea morală a lui Mircea Matei, dar şi de susţinerea
materială a Primăriei Vaslui.
Situl arheologic "Curţile Domneşti" - Vaslui se aftă pe
strada Ştefan cel Mare, nr. 12 din oraşul şi judeţul cu acelaşi
nume, fiind situate în imediata vecinătate sudică a actualei
biserici "Sf. Ioan Botezătorul". Actualmente, datorită neprotejării
şi neamenajării lor, devenind în timp, drept loc de deversare a
resturilor menajere - provenite de la locuitorii clădirilor din
vecinătate, ele se aftă într-o vizibilă stare de degradare
continuă, fapt pentru care este necesară luarea unor măsuri
(măcar minime) de protecţie şi conservare. Acest sit arheologic
reprezintă un complex arheologic de tip reşedinţă domnească,
datând din secolul al XV-iea şi până către secolul al XIX-iea. De
aici rezidă şi importanţa sa ca sit arheologic, mai ales dacă
avem în vedere şi faptul că tocmai clarificarea problemelor
legate de această Curte Domnească poate contribui la
lămurirea multor aspecte controversate, cum ar fi: diferenţierea
dintre o curte domnească şi o reşedinţă voievodală, rolul
Vasluiului într-o anumită perioadă din cadrul Evului Mediu
moldav, precum şi importanţa acestor curţi domneşti în cadrul
sistemului militar defensiv al Tărilor Române.
Obiectivele cercetării 'arheologice. întrucât cercetarea
arheologică a fost extinsă din 1998 până în anul 2000, putem
spune că la acest sit arheologic s-au avut în vedere mai multe
obiective. Principalul obiectiv a fost (şi rămâne, deocamdată)
acela de a stabili stratigrafia generală de pe axa N - S a
întregului sit arheologic. De asemenea, un alt obiectiv a fost
acela de a stabili rolul pe care l-a avut biserica (aflată în
imediata vecinătate) în cadrul complexului "Curţile Domneşti".
în sfârşit, un alt obiectiv a fost acela se a delimita spaţial şi
cronologic cimitirul bisericii.
Rezultatele cercetării si interpretarea lor. Între anii 1998 2000, odată cu reluarea investigaţiilor, s-a considerat, încă de
la început, că punctul "O" al întregului sit arheologic va fi
decroşul sud-vestic al absidei sudice a actualei biserici "Sf. Ioan
Botezătorul". Acest punct "O" a devenit, astfel, punctul principal
de referinţă în cadrul săpăturilor arheologice. În consecinţă, s-a
trasat S. 1 / 1998 (cu lăţimea de 2 m şi lungimea de 56 m) ca
secţiune magistrală, orientată N - S. Primele rezultate ale
investigaţiilor din această secţiune au fost:
a) descoperirea - sub fundaţiile actualei Biserici "Sf. Ioan
Botezătorul" - a două rânduri de fundaţii ale altor lăcaşe de cult
mai vechi. Aceste fundaţii mai vechi sunt suprapuse şi ele
aparţin unei biserici de plan treflat (care, spunem noi, ar putea fi
ctitoria lui Alexandru cel Bun sau a urmaşilor săi imediaţi), iar
cele de deasupra aparţinând unei biserici de plan triconc
moldovenesc (atribuită, firesc, perioadei ştefaniene). De-abia

The campaign of archaeological research of the year
2000 in the perimeter of the Archaeo/ogica/ Reservation
Budureasca have consisted on systematic archaeological
diggings, which took place at point Budureasca 4 and on
archaeologica/ rescue diggings at point Budureasca 7.
/n the site Budureasca 4 the following archaeological
complexes have been discovered and studied: the dwelling no.
35, belonging to the lpoteşti - Gândeşti cu/ture, dating from the
Sth - "lfh centuries A.O., together with a kiln for bread, two
domestic pits, a Dacian surface dwelling, dating from the 41h 2'd centuries B. C.
At Budureasca 7 have been uncovered the following
Dacian sites dating from the 41h - 2'd centuries B.C.: a dwelling,
with partial sunken floor and three domestic pits.
By future researches at the Archaeological Reservation
Budureasca there wifi be completed the study and the
documentation of the 165 /evels of habitation afferent to the 31
archaeological sites which are now identified here.

219. Vaslui, jud. Vaslui
Punct: Curţile Domneşti
Cod sit: 161954.01
- responsabil (IA laşi), Mircea D. Matei (UV
Gheorghe Sion (CPPCN), Laurenţiu Chiriac (MJ Vaslui),
Veronica Predai (MJ Teleorman), Vitalie Josanu - student (UAIC; FI}

Colectiv:

Costică Asăvoaie

Târgovişte),

Scurtă prezentare a sitului. Aflat la întretăierea unor
importante drumuri comerciale - cum ar fi drumul internaţional
ce lega oraşele galiţiene Cracovia şi Lembergul de cetăţile
Chilia şi Cetatea Albă, iar de aici până la Marea Neagră - târgul
medieval Vaslui a fost un important punct de vamă şi centru
comercial strategic. Faptul că vatra târgului era amplasată pe
terasele Dealului Morii constituia o adevărată barieră naturală
în faţa atacurilor din afară şi, tocmai de aceea, Vasluiul capătă
şi conotaţia de reşedinţă domnească - mai ales în timpul de
după moartea lui Alexandru cel Bun. De asemenea, poziţia
favorabilă a oraşului - situat fiind la confluenţa râului Bârlad cu
Vasluieţul şi cu Racova - a constituit cadrul propice de
dezvoltare urbană a acestui târg. În atare condiţii, în 1435, în
timpul lui Ştefan al II-iea (fiul lui Alexandru cel Bun), Vasluiul
devine reşedinţă domnească şi capitala Moldovei Meridionale,
fapt pentru care se construieşte aici o Curte Domnească. Există
şi ideea - pertinentă, de altfel - că această Curte a existat fie
încă din timpul lui Alexandru cel Bun, sau fie chiar dinainte de
domnia acestuia 1. Cert este că locul denumit, tradiţional, de
localnici drept "Curţile Domneşti" se aftă în imediata vecinătate
sudică a actualei biserici "Sf. Ioan Botezătorul" din Vaslui,
cunoscute fiind în acest amplasament încă din vremea lui
Vasile Lupu (1646)2. Ruinele fostei Curţi Domneşti confirmă şi
ele acest amplasament.
Situl arheologic "Curţile Domneşti" din Vaslui au fost
cercetat arheologic încă din 1942, dar în mod empiric. Ulterior,
în anii 1958 - 1959, cu ocazia lucrărilor de amenajare a terasei
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În sfârşit, o a treia secţiune, orientată tot E - V, prevăzută
cu martori intermediari, a scos la iveală un nivel de demantelare
(datând din sec. al XVII-iea).
Scurtă descriere a descoperirilor arheologice. În cadrul
campaniei 2000, s-au descoperit peste 50 de morminte creştine
deşi şi în anii anteriori (1998 - 1999) au fost descoperite alte 35
de morminte. Astfel, prelungirile secţiunilor S. I /1998, S. li I
1998 şi S. III I 1998 au arătat clar existenţa unei necropole
târzii, având morminte ce aparţineau oamenilor de rând ai
târgului Vaslui. Toate aceste morminte aveau un inventar relativ
sărăcăcios, iar orientarea morţilor este evident creştinească.
Ele au fost descoperite la o adâncime maximă de -1,5 m faţă de
actualul nivel de călcare şi la o adâncime minimă de -2,5 m faţă
de actualul nivel de călcare. Au aparţinut atât femeilor şi copiilor
(cu vârste cuprinse intre 5 - 15 ani pentru copii şi 18-70 ani
pentru femei), cât şi bărbaţilor (cu vârsta cuprinsă intre 18-70
ani). Inventarul relativ sărăcăcios cuprinde: 31 de monede (care
datează din secolele XVI - XIX), obiecte de podoabă (mărgele,
cercei, inele etc.), precum şi fragmente textile (provenite de la
îmbrăcăminte). Toate aceste obiecte sunt depozitate la Muzeul
Judeţean "Ştefan cel Mare" Vaslui.
Tot în campania de săpături din 2000, s-au mai găsit fragmente de ceramică (ceramică de uz casnic, olane, teracotă,
etc.), dar şi fragmente de zidărie provenite de la faza de
restaurare din 1820 a actualei biserici "Sf. Ioan Botezătorul".
Marea majoritate a pieselor arheologice au fost cercetate, dar
altele (cum ar fi: fragmente de textile, fragmente de oase etc.)
sunt în curs de cercetare, la laboratoare specializate.
Obiectivele cercetărilor viitoare:
a) continuarea investigaţiilor arheologice, pentru
stabilirea stratigrafiei generale a sitului, atât pe axa N - S, cât şi
pe axa E -V;
b) salvarea, protejarea şi conservarea - restaurarea
materialului arheologic găsit;
c) identificarea eventualelor componente (care s-au
păstrat) din cadrul complexului "Curţilor Domneşti": datele
planimetrice, repartiţia şi destinaţia acestora;
d) stabilirea traseului eventualei incinte de zid a
"Curţilor Domneşti" - Vaslui.
Propuneri de conservare si protejare a sitului arheologic.
Pe viitor, pentru conservarea, protejarea şi punerea în valoare
(din punct de vedere muzeistic) a "Curţilor Domneşti" de la
Vaslui, colectivul de cercetare arheologică propune următoarele

peste cele două rânduri de fundaţii s-au pus temeliile bisericii
actuale. Aşadar, actuala construcţie (aflată în picioare) nu
aparţine lui Ştefan cel Mare, ci este mai târzie, chiar dacă
pisania pe care o are reîncastrată în faţada principală este cea
originală (din timpul marelui domn). Abia construcţia de sub cea
actuală poate fi cea din 1490, cunoscută în istoriografia
noastră, avându-l ca ctitor pe Ştefan cel Mare. În schimb, primul
rând de fundaţii dovedeşte o construcţie mai veche decât cea
ştefaniană şi care poate aparţine primei jumătăţi a sec. al XViea. Întrucât nu s-au găsit elemente de datare concludente,
această problemă rămâne deschisă, sperând ca cercetările
ulterioare să clarifice aceste aspecte.
b) Descoperirea cimitirului generat de existenţa bisericii,
în relaţia sa de delimitare sudică şi cronologică faţă de "Curţile
Domneşti" propriu-zise. Astfel, s-a constatat că această
necropolă este mai târzie, datând cel mai devreme de la
mijlocul sec. al XVI-iea (pe baza unor elemente certe de
datare).
Alte două secţiuni magistrale (S. li I 1998 şi S. III I 1998) paralele cu prima - au fost trasate tot cu acelaşi scop şi au
confirmat rezultatele primei magistrale. S. li a fost trasată cu
aceleaşi dimensiuni ca S. I, dar având ca ax tocmai muchia
care delimitează faţada vestică de cea sudică. S. III a fost
trasată la egală distanţă intre primele două magistrale, având,
însă, ca ax delimitarea dintre naos şi pronaos 4• Toate cele trei
magistrale au fost cercetate (din păcate, parţial) şi în anii 1999 2000.
În campania 2000, continuându-se extinderea săpăturilor
pe direcţia N - S, s-a observat că limita sudică a cimitirului deja
amintit a existat dintru început pe aliniamentul care delimitează
actuala proprietate a bisericii "Sf. Ioan Botezătorul" de locul
unde au existat construcţiile curţii domneşti propriu-zise. Acest
lucru sugerează faptul că această necropolă a bisericii este mai
târzie şi aparţine fazei în care deja biserica nu mai era capelă
de curte, ci doar una orăşenească. De aici şi ideea noastră că
cimitirul fiinţează imediat de după încetarea funcţionalităţii
reşedinţei domneşti propriu-zise (adică, jumătatea sec. al XVIiea). Dacă avem în vedere şi imperativul Porţii adresat lui Al.
Lăpuşneanu de a dezafecta cetăţile şi fortificaţiile de apărare
ale Moldovei, atunci putem să corelăm cu acest eveniftlent
major şi existenţa reşedinţei domneşti de la Vaslui, chiar dacă,
un timp, Curtea a mai funcţionat şi după aceea. Tot de la
mijlocul sec. al XVI-iea şi-a încetat funcţionalitatea şi capela de
curte, deşi prima monedă descoperită în cimitir datează din
1535 (e vorba de un dublu gros); însă, trebuie precizat faptul că
durata de circulaţie a acestui tip de monedă medievală nu se
cunoaşte, aşa încât aserţiunea noastră poate fi menţinută.
Din păcate, scopul iniţial al investigaţiilor arheologice din
campania 2000 - acela de a stabili stratigrafia generală pe axa
N - S a sitului - nu a putut fi atins, datorită intervenţiilor moderne
care au afectat ternul şi datorită resturilor de zid din aceeaşi
perioadă. De asemenea, s-a încercat şi finalizarea secţiunilor
magistrale începute din 1998, de la biserică, ele ·urmând să fie
cercetate exhaustiv în anii următori.
Paralel cu trasarea şi săparea celor 3 magistrale, s-au
făcut investigaţii arheologice în zona D a sitului, cu scopul de a
descoperi vechile complexe arheologice cercetate de colectivul
condus de Al. Andronic. Astfel, am găsit fundaţiile construcţiei
denumită L. 9 (de către Al. Andronic) 5, dar - se pare - că ele nu
aparţin fostei locuinţe domneşti, ci mai degrabă, unei clădiri
anexe (problema urmând a fi clarificată în cadrul viitoarelor
cercetări). De asemenea, s-au trasat alte două secţiuni,
orientate E - V, de mai mici dimensiuni, dar care nu au dat nici
un rezultat.

măsuri:

a) obturarea căii de acces (aleea Ghica Vodă) care
pe direcţia E - V actualul sit arheologic, precum şi
arheologic Vaslui, îngrădirea zonei "Curţilor Domneşti" fie cu
panouri din tablă (pentru protecţia şi delimitarea sa), fie cu gard
viu.
b) marcarea prin dale şi tablă ondulată a fiecărui zid
care a aparţinut complexului "Curţilor Domneşti", precum şi
protecţia individuală a acestor ziduri.
c) crearea - în cadrul viitorului Plan de restaurare conservare - a unui cadru propice pentru un parc arheologic,
prevăzut cu parcare auto şi cu căi de acces, în scopul punerii în
valoare (din punct de vedere muzeistic) a acestui sit
arheologic;
d} punerea în valoare a pietrelor şi lespezilor de
mormânt (provenite de la restaurările anterioare ale bisericii),
prin crearea in situ a unui mini-muzeu în aer liber (sub forma
unui lapidarium);
e) marcarea, prin dale divers colorate, a principalelor
etape de evoluţie ale actualei biserici "Sf. Ioan Botezătorul":
etapa I - prima biserică de plan treflat; etapa li - biserica
străbate
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ştefaniană de plan triconc
din sec. al XIX-iea.
Planşa 70

şi

etapa III - biserica

actuală,

datând

220. Văleni • Dâmboviţa, corn.
Dâmbovita

Colectiv: Ion Motzoi-Chicideanu • responsabil (IAB), Gheorghe Olteanu
(CNMCD Târgovişte); Sorin Oanţă (MNIR), Alexandru Dragoman
(IAB), Florin Cardoş, Niculae Sultana - studenţi (FIB)

1. ***,
în: Cronica Cercetărilor Arheologice din România.
Campania 1998, Vaslui, 1999; ***, în: Cronica Cercetărilor
Arheologice din România. Campania 1999, Deva, 2000
2. Al. Andronic, Consideraţii privind geneza oraşelor medievale
din Moldova în lumina urbanizării localităţii Vaslui, Historia
Urbana, 1, 1994, tomul li, Ed. Academiei, Bucureşti, p. 19 - 22;
3. Alexandru Andronic, cap. li - Mărturii arheologice şi istorice,
în: Cronica Vasluiului, (aut. Mihai Ciobanu, Petru Nicula şi Al.
Andronic), partea I, 1999, Ed. Publirom, laşi, p. 43 - 94;
4. Al. Andronic, Ioan Olaru, cap. /li - Biserica "Sf. Ioan
Botezătorul", în: Cronica Vasluiului, (aut. Mihai Ciobanu, Petru
Nicula şi Al. Andronic), partea I, 1999, Ed. Publirom, laşi, p. 95 134.

1•

· Dâmboviţa, jud.

Punct: Capul Plaiului
Cod sit: 69312.01

Bibliografie

se

Văleni

Obiectivul cercetării l-au reprezentat înmormântările în
ciste din piatră din punctul Capul plaiului, situat la circa 3 km SE
de centrul localităţii Văleni • Dâmboviţa, corn. Văleni •
Dâmboviţa, jud. Dâmboviţa. A fost efectuată o săpătură de
salvare, precum şi sondaje informative şi cercetări de suprafaţă
în zona descoperirii. Finanţarea cercetării a fost asigurată de
către Complexul Muzeal Naţional "Curtea Domnească" din
Târgovişte, cu fonduri de la Serviciul Arheologie al Ministerului
Culturii.
Conditiile descoperirii. În cursul lunii Noiembrie 1999,
câţiva copii din satul Văleni - Dâmboviţa, comuna Văleni •
Dâmboviţa jud. Dâmboviţa, au descoperit accidental un
mormânt în cutie din piatră situat pe un vârf împădurit ce se afla
în punctul Capul plaiului. La câteva zile şeful postului de poliţie
din comună a anunţat personal muzeul din Târgovişte. În urma
sesizării s-au deplasat la faţa locului Gheorghe Olteanu
împreună cu alţi colegi. S-a constatat că este vorba de un
mormânt de inhumaţie în cislă din lespezi de gresie, acoperit
parţial cu o altă lespede de mari dimensiuni. S-a făcut o
cercetare preliminară, recuperându-se inventarul mormântului
şi resturile osteologice. S-a observat că scheletul zăcea cu
capul către SSE, probabil chircit pe dreapta. Pe fundul cislei se
găseau 2 lespezi mari din piatră, mormântul fiind acoperit cu o
lespede din gresie de mari dimensiuni. Ca inventar a fost găsită
in situ o cupă semisferică cu picior şi un inel de buclă din argint.
O altă cupă identică, spartă de către descoperitori, a fost
recuperată de la copiii care găsiseră mormântul. Datorită lipsei
de fonduri nu au fost intreprinse alte cercetări, urmând a se
face săpături în cursul următoarei campanii. O altă inspecţie a
mormântului a mai fost făcută în primăvara 2000, constatânduse că mormântul a fost răvăşit de către căutătorii de comori din
localitate. Totodată s-a cercetat şi zona imediat învecinată
mormântului fiind localizate alte câteva puncte de interes
arheologic. În preajma, la circa 1,5 km spre S, se găseşte locul
numit Mâzgana, unde se presupune că ar exista o silişte

Este doar o ipoteză de lucru a colectivului ştiinţific, făcându
corelaţia cu vechimea primei biserici de zid din cadrul zonei

"Curţilor Domneşti".
2.

Vezi Documente privind istoria României. Moldova, voi. V,
veacul al XVII - lea; printr-un document emis de Vasile Lupu se
interzicea luarea de pietre şi materiale de construcţie de la
clădirile ruinate ale fostei "Curţi Domneşti" de la Vaslui.
3 . Primele cercetări din 1942 au fost efectuate de D.
Constantinescu, iar pentru cercetările arheologice din anii 1958
- 1959 şi 1976 - 1982, vezi: Al. Andronic, E. Neamţu, FI. Banu,
Săpăturile de salvare de la Vaslui, Materiale, VIII, 1962,
Bucureşti, p. 89 - 101; Al. Andronic, I. Ioniţă, FI. Banu, Şantieru/
arheologic Vaslui, Materiale, VIII, 1962, p. 795 - 802; Al.
Andronic, Mărturii arheologice privind continuitatea de locuire
pe meleagurile Vasluiene, Acta MM, I, 1979, p. 9 - 18; Al.
Andronic, I. Bauman, M. Istrati, Ruxandra Maxim - Alaiba, Rica
Popescu, Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice de
la Vaslui - "Curţile Domneşti" din anul 1978, Acta MM, I, 1979,
p. 119 - 128; Al. Andronic, Curtea Domnească de la Vaslui în
vremea lui Ştefan cel Mare, Muzeul Naţional, Bucureşti, VI,
1982, p. 153 -166 etc.
4. Vezi Rapoartele arheologice din campaniile 1998 şi 1999 ale
actualului colectiv ştiinţific de cercetare (în curs de publicare în
revista Acta Moldaviae Meridionalis Vaslui).
5. Vezi referinţele bibliografice de la nota 4 de mai sus, în
special articolele lui Al. Andronic şi colaboratorii din revista Acta
Moldaviae Meridionalis (Anuarul Muzeului Judeţean Vaslui), I,
1979 - unde este descrisă situaţia arheologică din locuinţa L. 9.

medievală.

În urma înţelegerii cu Institutul de Arheologie "Vasile
Pârvan", în ziua de 15 septembrie 2000 s-a făcut o cercetare
preliminară a mormântului şi a zonei învecinate. S-a constatat
că mormântul a fost din nou răvăşit de un căutător de comori
din localitate, care reuşind să deplaseze parţial lespedea capac
a scormonit în interiorul cislei. Mormântul se găseşte pe un vârf
de deal împădurit, traversat de un drum forestier. La circa 250
m E, într-o livadă particulară se găsea şi o lespede din gresie,
scoasă la săpat de către proprietar. Zona este foarte
accidentată şi acoperită în cea mai mare parte de livezi şi
păduri, fiind astfel deosebit de dificil de cercetat.
Cercetarea arheologică. În ziua de 22 septembrie 2000,
colectivul şantierului s-a instalat în tabără, la circa 250 m E de
locul descoperirii, în vederea începerii săpăturilor arheologie.
Imediat s-a observat că în cursul celor 7 zile de la ultima
inspecţie, căutătorul de comori a răvăşit din nou mormântul,
reuşind de data aceasta să deplaseze complet lespedea-capac,
probabil cu ajutorul unui utilaj greu, lespedea fiind spartă în
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două cu acest prilej. În interiorul cislei se găseau multe bucăţi
din lespezi, pământ scurs, alte resturi.
Prin confruntarea cu harta (scara 1:25000) a zonei s-a
putut stabili că punctul respectiv se află chiar pe Cota 738,2 m,
situată la 3 km ESE de centrul comunei Văleni - Dâmboviţa.
Cota respectiva aparţine unui şir de dealuri ce domină
localitatea dinspre E şi SE. Mormântul se află pe mijlocul unui
drum forestier ce constituie limita dintre pădurea aparţinând
Ocolului Silvic Mihăieşti, spre V, şi parcelele de pădure
particulare din Văleni - Dâmboviţa, spre E. Imediat către răsărit
dealul este mărginit de o pantă foarte abruptă care coboară
circa 10 m până în drumul de ţară de urcă din sat către vârful
Dealul Corbului şi mai departe. Circulaţia pe drumul forestier a
dus, cu timpul, la desvelirea parţială a mormântului, ceea ce a
facilitat intervenţiile localnicilor. La circa 250 m E de mormânt,
pe pantele acoperite de livezi se pot observa pe alocuri lespezi
sau bolovani din gresie ce pot proveni din complexe
arheologice distruse. Într-unul din aceste puncte, denumit "La
bostan" se găseşte o lespede din gresie, de formă ovală, lungă
de circa 1, 1 m, scoasă la săpat de către proprietarul locului.
Cercetarea arheologică a început prin trasarea a două
secţiuni S. I de 12 x 1,5 m, orientată NNV - SSE, secţionând
mormântul în axul său lung şi S. li de 12 x 1,5 m,
perpendiculară pe prima (Vezi planul general al săpăturii).
Scopul secţiunilor este de a surprinde groapa mormântului şi de
a verifica structura amenajării funerare. Din păcate mormântul
fiind descoperit chiar în drum, iar de jur împrejur fiind mulţi
copaci, săpătura nu poate fi extinsă. S-a taluzat malul gropii
făcute de către căutătorii de comori.
Concomitent a fost fixată în teren o axă - A -,
corespunzând profilului de V al secţiunii, pentru ridicarea prin
triangulaţie a obiectivului cu zona imediat înconjurătoare
inclusiv secţiunile arheologice. Pe aceiaşi axă s-a început
întocmirea unui nivelment pentru stabilirea raporturilor faţă de
drumul de ţară ce înconjoară cota 738,2 m.
În ambele secţiuni s-a săpat până în pământul viu, sub
cota inferioară a gropii mormântului. Către E, în prima jumătate
a secţiunii, săpătura a fost lărgită atât cât a permis situaţia din
teren. La răzuială a fost surprinsă groapa, al cărei contur indica
că a fost mai largă cu circa 0,2 m decât cisla propriu zisă.
Iniţial, cista a avut 2 lespezi din gresie pe fund, care însă au
fost scoase de către căutătorii de comori. Din lespezile de
gresie ce alcătuiesc cutia se mai păstrează in situ fragmente
din cele 2 lateral şi din cea din capătul de SSE, ultima fiind
găsită trântită peste alte pietre din cislă, ca rezultat al
deranjamentului. Lespedea de pe latura apuseană avea o
lungime de 1,9 m, cu o grosime de 0,08 - O, 1 m, fragmentul
păstrat având o lăţime variabilă, în partea cea mai bine păstrată
fiind de 1, 12 m. Din lespedea de pe partea de E, se mai
păstrează o bucată lungă de 1,8 m, groasă tot de 0,08 - O, 1 m,
având păstrată o lăţime de circa 0,6 - 0,75 m. Această lespede
este înclinată, la partea superioară, către interiorul cislei. Din
lespedea de la capătul sudic se mai păstrează un fragment lung
de circa 1 m, gros de 0,07 m şi cu o lăţime maximă de 0,4 m.
Groapa mormântului a fost săpată de la un strat de sol argilos,
gălbui, cu slabi pigmenţi de cărbune, gros de circa O, 1 m, care
se întinde deasupra unui strat de lut galben-verzui, compact,
steril din punct de vedere arheologic. La rândul său, acesta stă
peste un sol argilos cu multe concreţiuni feruginoase. În
porţiunea de profil dinspre SSE s-a observat că între stratul de
lut galben-verzui şi solul cu concreţiuni ferugionase se mai află
o lentilă, groasă de 0,5 m, de lut verde compact. Groapa
mormântului a fost, în plan, rectangulară cu colţurile rotunjite,
cu dimensiunile 2,4 x 1,4 m. Adâncimea gropii de la nivelul ei

de

săpare

a fost de -0,66 m la

capătul

de SSE

şi

de 0,54 m la

capătul de NNV. În interiorul gropii adâncimea este mai mică,

fiind vizibile şanţurile înguste adâncite pe laturi, pentru
amplasarea lespezilor de piatră. De altfel, adâncimea gropii a
fost mai mică decât înălţimea lespezilor de gresie. La exteriorul
lespezilor, într-un spaţiu de circa 02 m lăţime, după aşezarea
pietrelor, s-a umplut cu pământ rezultat din săpătură, acelaşi
lucru fiind observat şi la interior, dar numai pe o înălţime de
O, 16 - O, 18 m, scopul acestei amenajări fiind acela de a
consolida lespezile laterale ale cislei. Pe plan, în S. I, dar apoi
şi pe profilul de N al S. 11, s-a observat o dungă neagră de
cărbune, groasă de circa O,Q3 - 0,04 m. Nu este o urmă de
arsură in situ ,căci dedesubt nu există pământ înroşit. Nu putem
spune în ce măsură dunga de cărbune indică un detaliu de
ritual sau nu adiacent înmormântării.
Pe profilul de V al S. I s-a putut observa că stratul argilos,
gălbui şi cu pigmenţi de cărbune, pe care suntem înclinaţi să-l
socotim un humus antic, coboară în pantă uşoară către NNV,
mormântul fiind amplasat pe o ridicătură naturală a terenului.
Imediat peste humusul antic s-a observat lentile de lut aruncat
din săpătură. După aşezarea cadavrului şi a lespezii-capac,
peste întregul mormânt au fost depuse, mai întâi luturi rezultate
din săpătura mormântului, vizibile sub forma unor lentile, care
au alcătuit un soi de mică movilă, peste care a fost apoi aşezat
un strat gros de 0,8 - 1 m de pământ purtat, rezultând în fapt un
turnul. Limitele tumulului nu au putut fi surprinse prin cele 2
secţiuni, fie din cauza copacilor ce nu au permis extinderea
săpăturii, fie din cauza unei rupturi de pantă către V. Din
ridicarea topografică prin triangulaţie se evidenţiază o movilă,
care astăzi are în plan o formă cvasiovală, ce ar putea
corespunde tumulului iniţial, construit pe o ridicătură naturală.
Chiar dacă limitele exacte ale tumulului nu au fost precizate,
este pentru prima oară când, pentru mormintele în cislă din
zona Muscel, se surprinde arheologic o asemenea amenajare
funerară, în celelalte ocazii, datorită faptului că descoperirilor
accidentale nu le-au urmat imediat cercetări sistematice, acest
fapt nu era menţionat sau doar presupus. Pe de altă parte,
caracterul tumular al mormântului de la "Capul plaiului", ridică
problema dacă a fost singular sau mai există şi un altul pe
acelaşi loc. Posibilitatea nu este exclusă, dat fiind că la
Cetăţeni, de pildă, au fost descoperite grupuri de asemenea
morminte, dar acest lucru rămâne să fie verificat printr-o
săpătură extinsă pe întreaga suprafaţă a movilei de la cota
738,2 m.
Dispunerea scheletului, din observaţiile făcute de către
Gheorghe Olteanu, în noiembrie 1999, a fost în decubit lateral
dreapta, chircit, cu capul către SSE. Nu există, în momentul de
faţă, un studiu privind înmormântările în cislă din zona Muscel
care să permită o comparaţie din acest punct de vedere.
Inventarul, recuperat în întregime, constă din 2 cupe cu picior,
semisferice, cu marginea lăţită şi cu proeminenţe trase din
buză, ca singur element de decor şi un Lockenring din argint.
Pentru cele două vase analogiile cunoscute sunt foarte puţine,
piese asemănătoare fiind cunoscute în medii Nyirseg sau în
materialele Monteoru timpurii din staţiunea, încă inedită, de la
Năeni - Zănoaga, jud. Buzău. Inelul de buclă se apropie
tipologic de tipul B al pieselor de acest fel. Faptul că a fost
confecţionat din argint îi conferă oarecum un caracter aparte,
piesele de podoabă din acest metal fiind mai rare. Comparat cu
alte inele de buclă din argint, piesa de la Văleni - Dâmboviţa
apare ca cea mai târzie tipologic, fără însă ca aceasta să aibă o
!mportanţă definitivă asupra datării complexului.
ln punctul "La bostan'', situat la circa 250 m mai spre E de cota
738,2 m, pe o mică ridicătură dintr-un şir de trei, situate pe un
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Concluzii. Săpătura de salvare din toamna anului 2000 de
la Văleni - Dâmboviţa a pus în evidenţă contextul arheologic al
unui monument de excepţie, reprezentat printr-un mormânt de
inhumaţie în cislă din piatră. Atât prin structura amenajării
funerare, rit şi ritual mortuar, ca şi prin inventar, mormântul
descoperit se încadrează în epoca bronzului, în perioada
timpurie a acesteia, după cronologia tradiţională. Monumentul
nu pare a fi singular în zona sa imediat învecinată, dată fiind
descoperirea cislei mai mici din punctul 3. Pentru ceea ce se
numeşte zona Muscel, descoperirea de la Văleni-Dâmboviţa se
înscrie într-o serie mai largă, dintre care numim acum doar pe
cele mai vechi de la Albeşti, Câmpulung-Apa Sărată, Cetăţeni,
toate din jud. Argeş şi cele de la Malu cu Flori, Râu Alb, Gura
Bărbuleţului, Voineşti, Runcu, Gemenea, Gorgota şi poate
Movila, toate din jud. Dâmboviţa. Concentrarea acestor
morminte de cislă, mai ales, în zona imediat de sub munte a
bazinului superior al Dâmboviţei prezintă o importanţă aparte
pentru surprinderea şi definirea unei grupe culturale a epocii
bronzului, grupă deocamdată doar intuită. Se pune astfel
problema raporturilor dintre înmormântările în cisle din piatră
din zona Muscel şi cele asemănătoare din aria grupei
Schneckenberg sau cu cele , tot în cisle din piatră, din arealul
grupei Monteoru, cu atât mai mult cu cât mormintele dela
Movila, descoperite fortuit prin anii '50, au fost deja atribuite pe
baza inventarului ceramic acestei grupe. O altă problemă care
trebuie avută în vedere este şi descoperirea aşezărilor
corespunzătoare acestor înmormântări, sarcină dificilă având în
vedere terenul accidentat şi împădurit. În acelaşi timp
cercetările asupra acestor obiective ar putea prilejui
reconsiderarea rezultatelor din săpaturile mai vechi de la Odaia
Turcului. Se conturează astfel o problemă importantă privind
grupele ceramice ale începutului perioadei mijlocii a epocii
bronzului în Subcarpaţii Munteniei, problemă ce depăşeşte cu
mult interesul strict regional. Din aceste motive socotim ca
absolut necesară reluarea pe scară mai largă a săpăturilor de la
Văleni-Dâmboviţa, concomitent cu cercetări de suprafaţă

picior lin de pantă ce coboară spre N, a fost efectuat un sondaj
constând din 2 secţiuni paralele, fiecare de 10 x 1,5 m. Scopul
acestui sondaj a fost acela de a verifica provenienţa unei
lespezi de gresie scoasă la săpat de către proprietarul locului.
În suprafeţele săpate a fost descoperită o aglomerare de
bolovani din gresie, având aspectul unei grămezi cu
dimensiunile 1 x 0,9 m, care zăceau peste o adâncitură cu mult
sol nisipos, afânat, galben deschis la culoare. Această
adâncitură pornea dintr-un strat de lut cafeniu cu concreţiuni
feruginoase şi se întindea către N. Lipsa materialului arheologic
ca şi a unor limite precise, care să fi sugerat existenţa unei
gropi, ne-a determinat să apreciem întreaga situaţie ca
naturală, lipsită de interes arheologic.
În punctul "La Vică", situat la circa 250 m mai spre E de
cel de al doilea punct, la poalele unei alte pante coborând către
N, se observa la suprafaţă o lespede din gresie lungă de circa
0,7 m şi groasă de 0,08 - O, 1 m, aşezată pe muche. După
curăţarea locului s-a trasat o secţiune cu dimensiunile 3 x 1,5
m, orientată N - S. La -0,29 m, zăcând într-un sol argilos
cenuşiu, s-au descoperit mai multe lespezi din gresie, dintre
care una aşezată pe muche, în poziţie verticală, iar altele
prăbuşite alături. În jurul lespezilor se observau pete de arsură
roşie şi granule de cărbune. După curăţat la şpaclu s-a
observat că este vorba de o cislă din lespezi, care iniţial
avusese dimensiunile 0,8 x 0,6 m, fiind orientată pe axul lung
NE - SV. Singura lespede rămasă in situ era cea de pe latura
de E, restul fiind prăbuşite. La ridicarea lespedei dinspre SV s-a
observat că un fragment al acesteia se afla "înfipt" în sol,
constituind latura de SV a cislei. Sub această lespede ruptă şi
prăbuşită din vechime, s-au descoperit urme puternice de
arsură ce stăteau peste alte patru lespezi înguste, aşezate una
lângă alta şi constituind, în acest fel, "pardoseala" cutiei din
piatră. În afara urmelor de arsură nu s-a descoperit nici un fel
de material arheologic. Cu toate acestea complexul descoperit
prezintă o importanţă aparte, el fiind similar unor alte
descoperiri din care unele amplasate în preajma unor morminte
în ciste din piatră. Complexul a fost acoperit urmând ca în
cursul unei viitoare campanii să fie redeschis şi cercetat într-un
context mai larg.
Documentatia grafică. Pentru înregistrarea datelor din
săpături, în completarea observaţiilor din jurnalul de şantier, au
fost redactate: 1). un plan general al săpăturii şi al situaţiei, la
scara 1:200, pentru cercetarea de la cota 738,2 m, apoi 2). un
plan al mormântului la scara 1:20 şi 3). un profil longitudinal
pentru peretele de V al S. I, tot la scara 1:20. Sondajele din
celelalte 2 puncte au fost înregistrate pe câte 4). - 5). un plan la
1:20. Concomitent s-a făcut 6). reconstituirea pe calculator a
poziţiei obiectivelor cercetate după harta topografică a zonei la
scara 1:25000. După redactarea finală, originalele urmează a fi
depuse la Complexul Muzeal Naţional Curtea Domnească din
Târgovişte, instituţia finanţatoare a cercetării. Documentaţia
grafică a fost completată cu documentaţie foto făcută, cu titlu
privat, de către I. Motzoi - Chicideanu cu imagini de ansamblu
şi detalii de săpătură (2 filme diapozitiv color), şi Gheorghe
Olteanu (2 filme alb I negru) pentru muzeul din Târgovişte.
Materialul arheologi. Materialul arheologic este
reprezentat prin cele 2 cupe şi inelul de buclă din argint,
recuperate de Gheorghe Olteanu şi care se află la Complexul
Muzeal Naţional "Curtea Domnească". Recuperarea lespezilor
din gresie care alcătuiau "cutia" mormântului, în vederea
reconstituirii în expoziţia muzeului din Târgovişte, nu s-a putut
face din lipsă de mijloace, urmând a fi efectuată în campania
viitoare.

minuţioase.
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221. Vărădia, corn.

Vărădia,

jud.

Caraş

Severin

Punct: Chilii
Cod sit: 54519.02
Colectiv: Eugen laroslavschi, responsabil (MNIT); Ovidiu Bozu,
membru (MBM Reşiţa)
Săpăturile efectuate în luna septembrie a anului 2000, pe
platoul situat la partea superioară a dealului "Chilii" au fost o
continuare a celor desfăşurate cu intermitenţe, începute încă în
anul 1974. Platoul a fost amenajat şi fortificat încă în preistorie
(sfârşitul epocii bronzului, prima vârstă a fierului) cu un şanţ
adânc săpat spre NV, unde pantele sunt mai uşor accesibile.
Partea centrală a platoului a fost ocupată de un castru roman
de pământ, iar în afara acestuia au fost semnalate, în special
spre N şi V, urmele unor barăci din aceeaşi epocă.
Datorită fondurilor limitate, săpăturile s-au desfăşurat întrun singur punct şi anume în afara castrului, în zona barăcilor,
ele fiind o continuare a celor din campaniile anilor anteriori. S-a
urmărit elucidarea sistemului de construcţii al acestor barăci şi
dimensiunile lor.
În cei 38 m ai secţiunii cu o lăţime de 2 m şi cu o
adâncime variind între -0,5 şi -1,6 m au fost identificate mai
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multe bordeie hallstattiene, gropi din aceeaşi epocă şi resturile
unor barăci romane. Acestea din urmă constau din fundaţiile,
săpate cu grijă în stânca de calcar şi resturi carbonizate ale
unor bârne din lemn ce formau tălpile şi stâlpii construcţiilor.
Descoperirea şi apoi săparea printr-o casetă de 5 x 4 m, a unui
bordei hallstattian bine păstrat a permis reconstituirea unei
locuinţe ovale, adâncite prin săparea cu ajutorul focului a stâncii
calcaroase, cu un stâlp central, gros şi cu un acoperiş din
materiale vegetale. În ceea ce priveşte barăcile romane va
trebui să mai săpăm şi în anii viitori spre a putea avea
dimensiunile şi forma lor.
Materialul arheologic hallstattian constă din ceramică şi
câteva piese mărunte din bronz, iar cel roman din ceramică,
fibule, materiale de construcţie, vârfuri de săgeţi şi suliţe,
monede de bronz. Tot materialul arheologic se păstrează la
MBM Reşiţa, la fel ca şi documentaţia fotografică şi grafică.

222. Vărădia, corn.

Vărădia,

jud.

Caraş

reprezentată de un strat de nivelare din lut închis la culoare cu
mult lemn ars; acest strat se găseşte imediat deasupra nivelului
de călcare al fazei de lemn şi ambele au fost apoi "tăiate" de
fundaţiile turnurilor porţii din faza de piatră;
- deasupra stratului de nivelare aparţinând fazei de lemn
şi pământ se află nivelul de călcare al fazei de piatră a castrului,
peste care se aşterne stratul de dărâmătură al acestei faze, cu
mult mortar şi piatră dislocată;
- nu s-au putut detecta structuri din faza de lemn a porţii,
acestea fiind probabil total suprapuse de structurile fazei de
piatră (acestea din urmă nu au fost dezafectate de către noi);
- materialul arheologic descoperit a fost foarte sărac,
constând mai ales din ceramică comună şi ţigle fragmentare,
care însă nu aveau nici o ştampilă tegulară; în această situaţie,
încadrările cronologice strânse ale celor două faze ale castrului
cât şi noi informaţii despre trupa (trupele) care au ocupat
fortificaţia, nu sunt încă posibile.
Săpăturile de la Vărădia - "Pustă" vor continua, pentru a
elucida încă multele necunoscute care se leagă de istoria,
cronologia, garnizoana sa etc.

Severin

Punct: Pustă
Cod sit: 54519.04
Colectiv: Eduard Nemeth (UBB Cluj), Ovidiu Bozu (MBM Reşiţa)

The roman auxiliary fort from Vărădia - "Pustă" has two
phases, the first one of timber and the second one of stane. lt
was researched by 8. Mi/leker in the early 1900's, Gr. Florescu
in 1932 and since 1996 by Ovidiu Bozu from the Museum from
Reşiţa, and since 1999 in cooperation with Eduard Nemeth
from the University "Babeş-Bo/yai" Cluj-Napoca.
The fort was built by the Romans on the left bank of the
Caraş river, near the village of Vărădia. The more recent
research (1996-1999) focused on the curtain wall and the
North-West corner.
The diggings of the year 2000 were made in the West
gafe (porta principalis sinistra) and revealed rectangular gate
towers, a central spina. The profiles of the trench show the
succesion of the two phases: earth and timber and
stane. The archaeological finds were very poor (common
ceramics, tiles), so that no precise chrono/ogica/ estimations
than 2."d - 3rd centuries cou/d be yet made. Because no
stamped tiles have been yet found, the knowledge of the
garrison(s) is a/so poor (the presence of the cohors I
Vindelicorum milliaria is supposed, based on a written phalera
found in 1932). Future research will hopefully salve the many
questions of this site.

În luna august a anului 2000 au continuat săpăturile la
castrul roman de la Vărădia - "Pustă", efectuate de colectivul
menţionat. Fondurile de săpătură au fost asigurate în primul
rând de către Facultatea de Istorie şi Filosofie din Cluj, Catedra
de Istorie Antică şi Arheologie, cât şi de către Muzeul Banatului
Montan din Reşiţa. Materialele arheologice au fost depozitate la
Muzeul Banatului Monzan Reşiţa.
Castrul de la Vărădia-"Pustă" se găseşte la est de
comună, în apropiere de malul stâng al râului Caraş. La
începutul sec. XX au fost efectuate sondaje de către B.
Milleker, publicate în lucrarea sa despre antichităţile din Banat
(Delmagyarorszag regisegleletei a honfog/o/asi idăkbăl ellătt, în:
Tortenelmi es Regeszeti Ertesită, 1905). În 1932, Gr. Florescu
a efectuat o campanie de săpături, publicată în lstros, I, 1934,
campanie care a dezvelit superficial partea superioară a
fundaţiilor zidurilor de incintă şi ale clădirii comandamentului
(principia). Din 1996 s-au reluat cercetările în această fortificaţie
romană de către Ovidiu Bozu, iar, din 1999, şi Eduard Nemeth,
cercetări care au vizat zidul de incintă în săpătură stratigrafică,
colţul de NV şi, în anul 2000, poarta de V. Castrul este prezent
prin fundaţiile zidurilor de piatră şi prin urmele fazei de lemn şi
pământ, cel puţin în porţiunea cercetată până astăzi.
Cercetările din campania anului 2000 s-au concentrat pe
poarta vestică a castrului (porta principalis sinistra). Aici s-au
practicat o secţiune de 15 x 1,5 m şi două casete de câte 5 x
3,5 m. Aceste săpături au relevat următoarele rezultate:
- poarta a avut două turnuri dreptunghiulare late de 3 m
(lungimea lor nu a putut fi dezvelită în întregime în această
campanie);
- fundaţia păstrată a turnurilor era din piatră de carieră
sfărâmată legată cu mortar şi se prezintă ca o platformă
compactă, doar cu o mică adâncire în mijloc (interiorul
turnurilor);
- această poartă avea o spina în mijlocul deschiderii ei,
construită de asemenea din piatră de carieră sfărâmată şi
mortar, în aceeaşi manieră ca şi fundaţia turnurilor;
- profilele săpăturii prin poartă (profilele secţiunii) au
relevat prezenţa a două faze de construcţie, din care cea mai
veche aparţinea fazei de lemn şi pământ a castrului,

223. Vârtopu, corn. Ciuperceni, jud. Gorj
Punct: Vârtoapele
Cod sit: 79718.01
Colectiv: Gheorghe Calotoiu - responsabil (MJ

Go~)

În perioada 15 - 25 septembrie 2000 s-au efectuat
arheologice în necropola tumulară din satul Vârtop,
comuna Ciuperceni, punctul Vârtoapele, judeţul Gorj. În cadrul
acestei necropole au fost cercetaţi trei tumuli de dimensiuni
medii.
Turnului 1 are dimensiunile de 8,7 x 10 m şi adâncimea
de -0,65 m. La 1,5 m SV de centrul movilei şi la adâncimea de 0,52 m s-au descoperit 4 vase de formă bitronconică. Vasele
cercetări
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224. Veţel, corn. Veţel, jud. Hunedoara [Micia]
Punct: Aşezare civilă. Est Amfiteatru
Cod sit: 91991.01
Colectiv: Liviu Petculescu - responsabil (MNIR, Dorin Alicu (MNIT),
Mihaela Simion (MNIR), Virginia Rădeanu (MCDR Deva)
"Aşezare civilă.

Campania 2000

modernă o serie de distrugeri. Astfel, centrul său este
intersectat de calea ferată dublă Arad - Deva şi de şoseaua
naţională dintre aceleaşi localităţi. Cu toate acestea, părţile
rămase, zona de N şi o parte din jumătatea de sud, permit încă
o cercetare de mare amploare a acestui obiectiv arheologic.
De altfel, datorită importanţei sale deosebite, Micia a atras
de timpuriu atenţia istoricilor. După săpăturile practicate încă
din 1847 de I. F. Neigebaur, au urmat cele a lui Constantin
Daicoviciu în 1929 - 1930, primele ştiinţifice şi cu rezultate
deosebit de importante, în ciuda faptului că au fost de mică
amploare. Cu săpăturile de salvare întreprinse în anii 1967 1968 de O. Floca şi L. Mărghitan se încheie faza iniţială de
cercetare a sitului, reprezentată de fapt prin sondaje de mici
dimensiuni, care au reliefat importanţa obiectivului şi au schiţat
liniile directoare ale studiilor viitoare. Paralel, prin valorificarea
inscripţiilor s-a reuşit precizarea unităţilor militare staţionate aici,
cel puţin de la mijlocul secolului al II-iea.
Reluarea săpăturilor în 1976 de către un colectiv al
Muzeului Naţional de Istorie a României, a marcat o nouă
etapă, aceea a cercetării sistematice şi de mai mare amploare.
În campania din acest an investigaţia arheologică a vizat partea
sa nordică, mai precis zona cuprinsă între edificiile publice
situate spre malul Mureşului (terme şi amfiteatru) şi calea ferată
Arad - Deva, respectiv şoseaua na!ională, care suprapun
drumul roman principal care ieşea pe poarta de E a castrului şi
se îndrepta spre E pentru a debuşa în drumul imperial
Sarmizegetusa - Apulum.
Obiectivul prioritar al campaniei din acest an a fost
stabilirea unor repere cronologice şi planimetrice ale aşezării
civile. În acest scop a fost trasată o sec!iune de 100x2 m,
orientată aproximativ N - S, denumită convenţional şi amplasată
la aproximativ 30 m E de limita sudică a amfiteatrului, paralel cu
latura lungă a castrului, în cadrul sectorului denumit "Est
Amfiteatru". S-a optat pentru utilizarea carourilor din doi în doi
metri, începând cu capătul de N. În urma cercetării arheologice
au fost puse în evidenţă o serie de complexe din două faze
constructive principale.
Fazei I, datată provizoriu aprox. 100 - 150 îi sunt atribuite
următoarele complexe:
Cpl. 6 Locuinţa cu pereţi de lemn - L. 2. Întreaga
amenajare se întinde între C. 24 - 31 având cel puţin două faze
de funcţionare. Au fost surprinse limitele de N, S şi E ale
acestei locuinţe, limita sa de V nefiind încă cercetată (L. cca.
15,40 m; I. cca. 1,30 m). Cele patru camere ce formează
locuin!a sunt orientate N - S. Întregul complex este înconjurat
de o amenajare din pietriş de râu. Camera I se suprapune pe o
fază anterioară, de dimensiuni mai mici (2,7 x 1,02 m). Latura
nordică a bordurii de pietriş se află la -0,6 I -0,63 m şi probabil
!ine de faza 11, în care camera 1 a funcţionat ca spaţiu exterior.
Camera 2 (3,2 x 1,3 m) are o podea foarte bine păstrată din
mortar amestecat cu cărămidă pisată şi lut marcată de o
bordura supraînălţată cu cca. O, 1 m ce se sprijinea pe pereţi.
Nivelul de călcare, corespunzător podelei, se află la -0,5 m.
Camera 3 (2,45 x 1,25 m) prezintă o podea realizată din lutuială
amestecată cu mortar din var. Nivelul de călcare corespunzător
acestei podele se află la -0,54 m. Pe latura de E este posibil să
fi fost practicată o intrare deocamdată doar presupusă în stadiul
actual al cercetării. Camera 4 (3,4 x 1,25 m) are acelaşi tip de
podea ca şi Camera 2, fiind înclinată spre S. Nivelul de călcare
iniţial a acestei camere este la -0,5 m. În col\ul de SE a acestei
camere a fost descoperită in situ o piesă din fier (linguroi) cu
faţa în jos ce conţinea fragmente de lorica squamata pregătite
pentru topit. Prezen!ă acestei piesei specifice activităţii de
metalurgie, precum şi zona de la S de L. 2 unde, pe un nivel de

din partea centrală sunt în poziţie verticală, cu gura în sus, iar
cele de margine sunt în poziţie oblică, aplecate spre vasele din
centru. În jurul acestor vase pe o suprafaţă de 0,23 x O, 1 m şi o
grosime de 0,06 - 0,08 m s-au descoperit cărbuni şi oase
calcinate.
Tumulul 2 are dimensiunile de 6,5 m x 7 m şi o adâncime
de -0,7 m. În poziţie centrală la adâncimea de -0,68 m a fost
descoperit un vas bitronconic cu buza evazată şi fundul drept,
iar în apropierea acestuia au fost găsite fragmente de la o
căniţă cu toarta supraînălţată, cu urme de arsură secundară. În
jurul acestor vase, pe o suprafaţă de 0,4 x 0,5 m s-au
descoperit oase calcinate, cărbuni şi cenuşă. În apropierea
acestor două vase au mai fost descoperite fragmente ceramice
de la un alt vas de formă bitronconică.
Tumulul 3 are dimensiunile 7,5 x 7,25 m şi adâncimea de
-0,45 m. Pământul din umplutură a fost de culoare galbenă. În
partea de SV la 3,5 m de centru şi adâncimea de -0,38 m s-a
descoperit un vas de formă bitronconică cu buza evazată şi
fundul drept. Vasul are o toartă trasă din buză. La -0, 1 m N de
acest vas s-au mai găsit fragmente ceramice de la un vas
fragmentar de culoare roşie cu fundul drept; lângă aceste vase
au fost descoperite bucăţi mici de cărbune şi oase calcinate pe
o suprafaţă de 0,25 x 0,3 m. La 1,8 m NV de acest complex
arheologic şi la adâncimea de -0,36 m au fost descoperite
fragmente ceramice de la alte două vase de formă bitronconică.
Ritul funerar descoperit în necropola tumulară de la
Ciuperceni - "Vârtoapele" este unitar, incineraţia folosindu-se în
toate mormintele cercetate. Ritualul de înmormântare se
manifestă prin depunerea rămăşi!elor funerare - oase calcinate,
cărbune, cenuşă - direct pe solul antic, lângă vasele de
ofrandă. Aceste vase de ofrandă au fost aduse de la rugul
funerar din afara necropolei.
Inventarul ceramic descoperit constă în vase bitronconice
cu două !orţi, fragmente de străchini, căniţe cu o toartă sau
două supraînălţate. Aceste vase în majoritate prezintă urme de
arsură secundară. Necropola tumulară de la Ciuperceni "Vârtoapele" se datează în prima vârstă a fierului şi va fi
cercetată în anii viitori.
Planşa 72

Sector:

Romănia.

Est Amfiteatru"

În acest an a fost redeschisă cercetarea sistematică în
(vicus-ul militar) de la Micia. Campania s-a
desfăşurat în perioadele 24 iulie - 24 august şi 8 august - 4
noiembrie 2000.
Aşezarea romană Micia este situată pe malul de S al
Mureşului, la circa 3 km fa!ă de defileul Brănişca, cel mai îngust
loc al văii râului. Ea este alcătuită din castrul auxiliar cu o
suprafaţă de aproximativ 7,2 ha şi din aşezarea civilă adiacentă
(inclusiv necropolele) extinsă pe mai mult de 15 ha. Aflată întrun punct obligatoriu de trecere al căi de comunicaţie ce leagă
Podişul Transilvaniei de Câmpia Tisei, aşezarea a jucat un rol
strategic de primă mână în cadrul sistemului de apărare al
Daciei. Dar tot datorită pozi!iei sale ea a suferit în epoca
aşezarea civilă
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arsură la roşu corespunzător L. 2 (-1,3 m), au fost constatate o
serie de gropi din care s-a recoltat o mare cantitate de zgură de
fier şi de sticlă ridică problema existenţei unei zone de cuptoare
metalurgice, ipoteză ce va fi verificată în campaniile viitoare.
Fazei a li-a, datată provizoriu aproximativ 150 - 270, îi
corespund următoarele complexe:
Cpl. 1 Locuinţa nr. 1 • L. 1. Situat în C. 3 - 4 este o
amenajare de formă rectangulară, din care au fost surprinse trei
laturi (N, S, V), latura estică nefiind degajată. Laturile sale sunt
constituite din două asize de piatră dispuse pe două şiruri şi
sunt aşezate direct pe pământ (pe o posibilă nivelare). Latura
de N a acestei amenajări este brodată paralel de un alt şir de
pietre (de mai mici dimensiuni şi într-o singură asiză). Latura de
N şi asiza paralelă sunt surprinse pe o lungime de 1 m; latura
de V pe o lungime de 1,45 m, iar latura de S este întreruptă pe
o po~iune de cca. 0,5 m, acolo unde s-ar fi făcut joncţiunea cu
latura de V. Construcţia este neglijent executată, din piatră
nefasonată, fără mortar sau alt tip de liant, delimitând un spaţiu
interior din care a fost recoltată ceramică de proastă calitate,
grosieră, în amestec cu fragmente de ţigle şi cărămizi. Tot
acest complex acoperă o locuinţă distrusă apa~inând fazei I ce
urmează a fi cercetată în campaniile viitoare.
Cpl. 2 Amenajare de piatră din C. 7. Complex amplasat
în C. 7 - 8. La -0,5 m se distinge un posibil contur rectangular
sau uşor rotunjit, pus în evidenţă de un şir de pietre de
dimensiuni destul de mari (0,4 x 0,23 m; 0,47 x 0,35 m; 0,5 x
0,3 m), închis înspre V şi încă nedegajat spre E. În interior se
constată o umplutură de pietre mai mici, neregulate aflate în
poziţie secundară. La secţionare s-a constatat că toată această
amenajare este aşezată pe o substrucţie din gresie mărunţită
de culoare brun-gălbuie, galben-verzuie, nisip şi pietriş. Se
disting două faze de funcţionare: una la -0,8 m cu o substrucţie
la -0,95 m mai îngrijit lucrată. Ultima fază se aftă la -0,5 m cu
substrucţia la -0,6 m. Cele două faze sunt despă~ite de o
nivelare de cca. 0,08 - O, 1 m.
Cpl. 4 Drumul Roman. Complexul este situat între C. 11
- 13, este orientat E - V, perpendicular pe şi are o lăţime de cca.
6 m. La -0,25 I -0,3 m faţă de actualul nivel de călcare, apar
dalele mari de piatră (1 x 0,95 m; 0,85 x 0,7 m etc.). Lespezile
sunt sumar fasonate şi aşezate pe un amestec realizat din
piatră spartă mărunt, mici bucăţi de cărămidă şi nisip, foarte
bine bătut. Situaţia înregistrată de ambele profile (E şi V),
confirmă ipoteza drumului fiind vizibilă săpătura şanţului pe
care construcţia unui astfel de monument o impunea. Este
vizibilă curbura pentru scurgerea apei spre rigole, iar marginile
şanţului au fost întărite cu blocuri de piatră de mai mici
dimensiuni, suprapuse, funcţionând ca temelie pentru trotuare.
Se surprind cel puţin două faze de funcţionare: prima fază la 0,5 m şi a doua la -0,3 m. Între cele două faze se observă
substrucţia din gresie mărunţită probabil o formă locală de
realizare a aşa numitului nucleus. Tot celei de-a doua faze ii
apa~in şi zidurile exterioare a 2 edificii cu fundaţia de piatră
surprinse în profilul estic Z. 1, orientat N - S, vizibil pe o lungime
de 2,3 m, în dreptul C. 30 - 31, este construit în tehnica opus
incertum, din piatră foarte puţin sau deloc fasonată având ca
liant un mortar de proastă calitate (din var, nisip şi cioburi
pisate, foarte friabil). Fundaţia zidului se aftă la -0,65 m, iar
înălţimea sa este de 0,5 m. Edificiul căruia ii apa~ine Z. 1 este
construit pe o nivelare din pietriş, pământ galben, nisip şi
suprapune o locuinţă dezafectată aparţinând primei faze (L. 2).
Z. 2, orientat N - S, constituie latura de V a unei clădiri,
deocamdată nedegajate, surprinsă în profilul estic. Este
construit în tehnica opus incertum, din piatră sumar fasonată
având fundaţia la -1, 1 m, iar limita superioară la -0,2 m.

Principalele rezultate ale campaniei din acest an constau
în descoperirea drumului magistral care permite reconstituirea
tramei stradale şi deci a sistemului urbanistic al zonei de N a
aşezării civile, ca şi surprinderea a două mari faze constructive
care corespund în linii generale cu cele două faze de
construcţie a castrului. În prima fază datată în prima jumătate a
secolului li p. Chr. construcţiile au ziduri de lemn şi de chirpic,
iar în a doua fază, durând până spre 250 I 270 p. Chr.,
construcţiile, având o planimetrie uşor modificată, au fundaţia
de piatră. De asemenea, a fost surprinsă partea exterioară a
unei zone de cuptoare metalurgice, prima de acest fel
cunoscută la Micia.
Întrucât aşezarea civilă de la Micia reprezintă cel mai
mare vicus militar din Dacia (centrul pagus-ului) se urmăreşte
cercetarea sa sistematică pentru a determina detaliile
planimetriei şi ale cronologiei fazelor. În 2001 se propune
cercetarea complexelor descoperite în secţiunea de sondaj din
2000. Se va executa o săpătură în suprafaţă pe drumul
magistral, care delimitează principalele zone urbanistice din
nordul aşezării; se va dezveli clădirea din prima fază cu pereţi
de lemn şi se va începe cercetarea zonei de cuptoare
metalurgice.
Sector Sud
Sectorul Muzeului din Deva se

aftă

în partea de S a

secţiunii pe o lungime de 34 m, respectiv carourile 36 - 50. În

cursul cercetărilor desfăşurate în perioada 24 iulie - 18 august
în carourile sus-menţionate s-au pus în evidenţă mai multe
complexe arheologice şi două mari faze de locuire. Dintre
acestea se remarcă o clădire de mari dimensiuni care se
întinde spre E şi din care s-a dezvelit zidul de V Z. 2 pe o
lungime de 12m. El apare la o adâncime de -0,2 m de la
marginea profilului estic, având o lăţime de O, 15m. Zidul este
construit din piatră legată cu mortar în tehnica opus incertum.
Din punct de vedere stratigrafic clădirea delimitată de acest zid
este cea mai târzie. Din păcate această fază a fost puternic
afectată de intervenţii moderne legate fie de exploatarea
agricolă a terenului, fie de lucrările de construcţie a şoselei şi
căii ferate aferente Deva - Arad, astfel că din zid s-a mai păstrat
doar fundaţia, pe o po~iune de 0,3 m fiind chiar scoasă în
întregime. De altfel întreaga suprafaţă a şi intre C. 50 şi C. 47
s-a dovedit a fi deja excavată relativ recent, umplutura acestei
gropi conţinând fragmente de ţigle cu inscripţia Lugoj şi
fragmente de recipiente moderne de sticlă. Pe lângă materialul
modern umplutura conţine însă şi material antic: ceramică tip
terra siggilatta, obiecte de fier, bronz şi, fapt notabil, o cărămidă
fragmentară cu inscripţie redactată cu caractere semicursive.
La V de această clădire şi apa~inând unei faze anterioare
de locuire s-a identificat un strat gros de arsură de 0,05 - O, 15
m. Acest strat care se întinde pe aproape jumătate din
suprafaţa lui şi este perforat de gropi, ce par să fie spaţii de
alimentare a unor cuptoare extinse spre V, dar care nu au fost
surprinse în S. I. Ipoteza este întărită şi de materialul arheologic
recoltat, constând în multă zgură de fier şi de sticlă. Spre S,
acest context arheologic se extinde până la locuinţa L. 2,
respectiv caroul 32, edificiu provenind din aceeaşi fază
identificat în sectorul MNIR Bucureşti. Sub acest nivel apare pe
întreaga suprafaţă dintre C. 47 şi C. 32 un strat de pietriş
mărunt de culoare gălbuie şi gresie mărunţită din care pe
alocuri s-au păstrat dalele din gresie in situ, având aspectul
unei amenajări de exterior, curte sau alee orientată N - S.
În ce priveşte materialul arheologic descoperit, în afară de
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cel mentionat mai sus, amintim două fragmente de statuete din
teracotă: stili din fier şi din bronz, o cantitate mare de ceramică
de uz comun, fragmente de terra sigillata, sticlă, piese de
echipament militar din bronz, oase şi obiecte din os. [Virginia

reconstituit, nici chiar în contexte închise implică existenţa unui
ritual de fragmentare intenţionată în preistoria balcanică. Din
experimente s-a putut constata că ar putea exista o diferenţă
intre fragmentarea accidentală şi cea deliberată a obiectelor
ceramice. Pentru spargerea obiectelor s-au utilizat suprafeţe de
pământ cu iarbă, de pământ ars, de lemn şi de piatră de râu,
precum şi instrumente de lemn, piatră sau os.
Lanţuri tehnologice în construcţia şi trasarea
decorului. (sat Vişina Nouă, corn. Vădastra, jud. Olt; perioada:
17 iulie - 1 august). Echipa a fost compusă din: Dragoş
Gheorghiu - coordonator, Liana Svintiu, Ilie Mihali şi studenţii
Alina Tudor, Mădălina Mihăilă, Bianca Boeroiu, Vera Toma,
Gina Stancu. Experimetul a încercat să recreeze etapele de
construcţie a vaselor şi a decoraţiei lor, utilizând o documetaţie
desenată şi fragmente de ceramică Vădastra, în scopul:
a) testării diferitelor pământuri locale;
b) al testării unor amestecuri de pământ cu substanţe
organice şi anorganice, cu texturi asemănătoare cu cele
ale ceramicii Vădastra;
c) identificarea metodelor de trasare şi de execuţie a
decorului obiectelor ceramice.
Construcţia şi controlul arderilor într-un cuptor
îngropat, cu platformă. (sat Vădastra, corn. Vădastra, jud. Olt;
perioada 14 iulie - 18 august). Echipa a fost compusă din:
Dragoş Gheorghiu (UAB) şi Alex Gibson (English Heritage I
Prehistoric Ceramic Group) • coordonatori; Liana Svintiu,
Robert Neacşu (colaborare parţială cu Ilie Mihali). Cuptorul
îngropat, o replică a unui cuptor cucutenian după cele de la
Glăvăneştii Vechi şi Costeşti, s-a realizat, lângă albia râului,
într-o zonă sterilă arheologic, pe teritoriul din afara satului
Vădastra. Cuptorul, săpat în malul râului, sub forma unui trunchi
de con şi are o platformă perforată susţinută de un picior
cilindric, cu rol de scut termic intre focar şi vasele ceramice.
Replica realizată la jumătatea dimensiunilor reale ale cuptorului
cucutenian, a putut să producă, în medie, şarje de câte zece
vase de maximum 30 cm diametru sau de câte un vas-suport
înalt de 80 cm şi zece obiecte de dimensiuni până la 20 cm,
ceea ce sugerează că utilizarea unui cuptor cu volum dublu ar fi
fost destinată unei producţii de serie.
La primele două arderi, în colaborare cu Alex Gibson (14
iulie - 20 iulie), s-au utilizat termocuple pentru controlul
temperaturii în procesul eliminării apei neolitice. Următoarele
arderi au fost efectuate fără instrumente de control, utilizând
numai experienţa anterioară. Concluzia experimentului a fost
aceea că tipul de cuptor îngropat, cu platformă, este un
instrument de o mare simplitate tehnică, dar care permite un
control perfect al focului, şi nu depinde de schimbările
atmosferice, permiţând o producţie de serie a pieselor
ceramice, fără pierderi majore.
S-au realizat astfel arderi controlate care au dus la
rezultate mai mult decât satisfăcătoare, vizualizate în diagrama
de temperaturi anexată. În cuptorul îngropat de tip Cucuteni sau ars toate vasele realizate în experimentul "Lanţuri
tehnologice în construcţie şi trasare a decorului" şi parţial din
cel "Fragmentarea obiectelor ceramice", prezentate mai sus.
Performanţele cuptorului realizat au fost impresionante, prin
controlul temperaturii şi al tirajului şi al pragului de temperaturi
obtinute. S-au atins astfel temperaturi de peste 1OOOQ C la baza
ca~erei de ardere a vaselor, ceramica rezultată fiind bine arsă
şi neprezentând fisurări, datorită marii inerţii termice.
Experimentele reuşite cu arderi în cuptorul îngropat. pun sub
semnul îndoielii ipoteza referitoare la utilizarea unor "cuptoare
cu reverberatie' în calcoliticul est-european.
Arderi' "deschise". (sat Vădastra, corn. Vădastra, jud.

Rădean)

225. Vişina
Colectiv:

Nouă,

Dragoş

corn. Vădastra, jud. Olt

Gheorghiu - coordonator (UAB)

2000

este un proiect de arheologie
condus de Dragoş Gheorghiu
(Universitatea de Arte Bucureşti), în scopul analizei ceramicii
preistorice şi a constat din derularea a trei proiecte de
arheologie experimentală şi a unuia de arheologie aplicată,
acesta din urma utilizând datele cercetării în scopuri
pedagogice şi artistice.
Metoda principală utilizată a fost aceea a reconstrucţiei
prin experimentare repetată a lanţurilor tehnologice de formare
şi de ardere a obiectelor ceramice, prin aceasta înţelegându-se
încercările de realizare a unor probe de material si, în final, a
unor obiecte construite din aceste materiale, cât mai apropiate
de cele originale.
Alegerea sitului pentru efectuarea experimentelor de
ceramică calcolitică s-a făcut cu intenţia de a produce obiectele
ceramice şi de a le arde în condiţii cât mai apropiate de
contextul pedologic şi climatologic în care s-a dezvoltat o
"Vădastra"

experimentală

iniţiat

şi

cultură calcolitică.

Activităţile de cercetare propuse pentru a se desfăşura în
situl Vădastra au fost următoarele:
- identificarea unor surse de lut, al căror material să
fie după ardere apropiat de textura fragmentelor ceramice
analizate;
- experimentarea unor amestecuri anorganice şi
organice în pastă ceramică;
- analiza fluxurilor tehnologice de fabricaţie a
obiectelor ceramice;
- analiza metodelor de trasare şi de decorare a
pieselor ceramice;
- analiza etnologică a cuptoarelor din regiune şi
comparaţia cu performanţele celor calcolitice;
- construcţia şi utilizarea unei replici a unui cuptor
calcolitic;
- analiza deconstrucţiei formelor ceramice prin
fragmentare intenţionată.
Desfăsurarea proiectului.
Constructia, arderea şi fragmentarea obiectelor
ceramice. (sat Vişina Nouă, corn. Vădastra, jud. Olt; perioada 7
- 17 iulie). Echipa a fost compusă din: John Chapman coordonator (Universitatea Durham), Ernest Budeş, Liana
Svintiu, Monica Morariu, Sergiu Lăluţ, Ilie Mihali, Robert Neacşu
(UAB) şi studenţii: Seth Priestman (Universitatea Durham),
Gina Stancu, Mădălina Mihăila, Alina Tudor, Bianca Boeroiu,
Ioana Budeş, Vera Toma, Gabriel Ulariu (UAB).
Proiectul a constat în remodelarea unor obiecte, figurine
şi vase preistorice, utilizând dimensiunile reale ale profilelor şi
ale secţiunilor pereţilor piesele fiind arse într-un cuptor de
suprafaţă, copiat după cele utilizate în Oltenia de NV. Scopul
experimentului a fost de a demonstra că o reconstrucţie exactă
a obiectelor ceramice le conferă acestora o rezistenţă ce nu
permite fragmentarea lor uşoară, de unde se poate concluziona
că prezenţa excesivă a materialului fragmentat, ce nu poate fi
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Olt; perioada 20 iulie - 15 august). Echipa a fost compusă din:
Dragoş Gheorghiu (UAB) - coordonator; Liana Svintiu. Un .alt
subiect al studiului ceramicii preistorice a fost acela al "arderilor
deschise", practicate în gropi şi utilizând drept combustibil
deşeuri organice. Avantajul unor asemenea arderi este acela că
nu necesita un control din partea experimentatorului, dar se
caracterizează printr-un coeficient ridicat de risc, funcţie de
conditiile atmosferice. Ceramică rezultată prezintă pete de
ardere (fire-clouds), specifice acestui tip de ardere, şi este
prezentă în zona noastră atât în neolitic, calcolitic, cât şi în
bronz, în paralel cu cea produsă în cuptoarele îngropate.
Experimente cu ceramică cu amestec de scoici. (sat
Vădastra, corn. Vădastra, jud. Olt; perioada 7 august - 16
august). Echipa a fost compusă din: ~alph. Rowl~tt. coordonator (Universitatea Missouri, Columbia), Liana Sv1nt1u,
Ilie Mihali. S-a urmărit comportarea la ardere a materialului
ceramic în amestecuri anorganice, şi modul în care acestea
influenţează proprietăţile mecanice ale obiectelor create, în
special pentru ceramica amestecată cu scoici pisate sau cu
sare. Materialul rezultat s-a comportat foarte bine la ardere, la
temperaturi până de 900Q Celsius.
Experimente pedagogice cu tehnici preistori~e. (satele
Vădastra şi Vişina Nouă, corn. Vădastra, jud. Olt). lncă de la
începutul experimentelor, studenţii Marius Cristea şi Gabriel
Ulariu de la sectia de pedagogie au început în satul Vişina
Nouă o şcoală de vară pentru copii din comuna Vădastra, în
care au predat unele din tehnicile experimentate de arheologi
(10 iulie - 31 iulie). Aceste cursuri de arheologie aplicată ar
putea să fie nucleul unor noi centre ceramice, care să
revitalizeze traditia ceramică românească şi să ajute economic
unele regiuni d~favorizate. După încheierea părţii ştiinţifice a
proiectului, unii dintre studenţi au început elaborarea unui
proiect individual, derivat din experienţa dobândită ca
participanţi la experimenţe.
Rezultatele obţinute se pot împărţi în două categorii:
a) replici de obiecte preistorice, la care s-au
experimentat procedee tehnice identificate în cadrul
experimentelor;
b) obiecte moderne utilizând simboluri şi procese de
construcţie preistorice.
Un experiment notabil aparţine studentului Marius Cristea
(anul V Pedagogie), care a realizat o lucrare monumentală sub
forma unei incinte din chirpici, analogă ca volum cu o încăpere
de dimensiuni medii. Deşi s-a utilizat o cantitate mare de
combustibil, de naturi diferite, rezultatul nu s-a apropiat de
puternica vitrifiere a locuinţelor "incendiate" din eneoliticul
balcano-carpatic.
Concluzie. În urma experimentelor de ardere cu cuptorul
îngropat şi a arderilor "deschise", s-a ajuns la concluzia că
pământurile aluvionare din fosta albie a râului Vădastra pot fi
utilizate cu succes la realizarea unei ceramici cu proprietăţi cât
mai apropiate de cea preistorică, analizele chimice şi termice
comparate viitoare urmând să confirme sau să infirme aceste
prime constatări experimentale. De asemenea s-a putut emite
ipoteza existenţei unui paralelism tehnologic în chalcolitic, î~
ceea priveşte instrumentele de control al focului, groapa ş1
cuptorul îngropat fiind utilizate în paralel; s-au putut constata
înaltele performanţe tehnice ale cuptoarelor îngropate, precum
şi a posibilităţii unei producţii de serie a obiectelor ceramice.
Planşa 73

226. Vităneşti, corn. Purani, jud. Teleorman
Punct: Măgurice
Cod sit: 153785.01
Colectiv: Radian - Remus Andreescu (MNIR) - responsabil, Constantin
Haită (MNIR - CNCP), Pavel Mirea, Pompilia Zaharia (MJ Teleorman)
Cercetările

din

aşezarea gumelniţeană

de tip teii de la
în perioada 24 iulie - 13 august, au avut
următoarele obiective: continuarea lucrărilor în suprafaţa A - G;
trasarea unui sondaj sedimentologic S. S2, pentru verificarea
rezultatelor sondajului sedimentologic din anul 1999 (S. S1 );
continuarea lucrărilor în situl Vităneşti li.
În suprafaţa A - G au fost demontate resturile locuinţei L.
5 I 97, constând dintr-o succesiune de podele destul de prost
păstrate. Între ele s-au descoperit mici fragmente ceramice şi
cenuşă. Sub aceste podele se afla un nivel format din lutuieli
succesive din chirpici nears. Acestea suprapuneau un strat
relativ subtire de chirpici ars. Sub el un nivel omogen de chirpici
nears cu 'urme de cărbune şi mici fragmente ceramice. La
demontare s-a constatat că, în C. F3, ele suprapuneau o
structură (podea ?) din bârne de lemn destul de prost
conservate. Păstrate pe o zonă de circa 1 x 1,5 m, erau
orientate VNV - ENE; unele erau plate, altele aveau partea
superioară rotunjită. Sunt puternic înclinate spre capătul dinspre
ENE. În microprofilul trasat pe linia carourilor G. 1 - G. 2 s-a
observat că aceste bârne suprapuneau un nivel de chirpici ars
sub care se afla o vatră. Este posibil să avem de-a face cu o
altă locuinţă (cea cu podeaua din bârne), care la rândul ei să
suprapună o locuire mai veche căreia i-ar fi aparţinut vatra.
Lămurirea acestei situaţii se va face prin extinderea cercetărilor
în această zonă.
Revenind la L. 5 I 97, în C. E1 au fost descoperite 1O
greutăţi şi fragmente de greutăţi din lut nears alături de o
râşniţă. Alte fragmente de greutăţi se aflau lângă vatra nr. 2.
Aceasta avea, ca şi vatra nr. 1, o umplutură din chirpici nears,
omogen, foarte tare. Gardina era compusă din mai multe lutuieli
succesive din chirpici nears. În rest, locuinţa este distrusă,
săpăturile relevând doar mici porţiuni de podele sau de pereţi
din chirpici nears în jurul zonei în care ea se păstrează mai
bine. În privinţa inventarului semnalăm alte două mici fragmente
ceramice pictate cu aur.
Sondajul sedimentologic S. S2. La 4 m V de primul sondaj
realizat în anul 1999 s-a săpat un al doilea cu o lungime de 12
m şi o lăţime de 1 m în vederea verificării unor aspecte
sedimentologice şi arheologice. Astfel s-a confirmat existenţa
unei depuneri naturale care separă cele două faze de locuire a
teii-ului. În plus au fost descoperite, spre baza teii-ului, într-o
zonă argiloasă, foarte dură, mai multe resturi de coarne de cerb
cu urme de prelucrare (un posibil atelier).
Vităneşti li. S-a prelungit sondajul din 1999 spre NE şi
SV obtinându-se un şanţ de 24 lungime şi 1 m lăţime care taie
locuire'a pe această direcţie. Resturile locuinţei descoperite anul
trecut se continuă doar sporadic pe traseul şanţului (e posibil ca
aceasta să între în profilul vestic). De altfel stratigrafia este
destul de simplă sugerând poate o locuire limitată (în raport cu
teii-ul).
Concluzii. Timpul scurt nu a permis efectuarea unor
cercetări care să ducă la atingerea obiectivelor propuse. Totuşi
se poate spune că locuirea neo-eneolitică de la Vităneşti este
complexă, şi aici, ca şi în cazul zonei Lăceni - Măgura, existând
mai multe etape de locuire. Deoarece analiza materialului
ceramic nu este încă finalizată nu ne putem pronunţa asupra
încadrărilor cronologice ale diverselor locuiri, exceptând pe cele
Vităneşti, desfăşurate
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deja cunoscute, L. 5 I 97 aparţine fazei Gumelniţa Ai.. Pentru
campaniile următoare ne propunem următoarele obiective:
continuarea cercetărilor în suprafaţa A - G; extinderea
cercetărilor în suprafeţele M - N pentru cercetarea resturilor de
locuire Gumelniţa 81; extinderea lucrărilor în situl Vităneşti li.
Planşa 74

227. Vlădeni, corn.

Vlădeni,

jud.

este de 3 m. Umplutura afânată, maroniu-roşcată a bordeiului,
străbătută de gropi de crotovine a furnizat puţin material
ceramic, câteva pietre de construcţie, zgură, oase prelucrate şi
neprelucrate.
Descoperirile sunt multiple şi variate însă datorită
stratigrafiei deranjate, puţine pot furniza datări certe. Groapa
medievală ~ penetrat şi antrenat materialele din adâncime spre
suprafaţă. ln umplutura complexului s-au descoperit multe
fragmente de calcar şi o bucată mare de zgură, fragmente de
oase din care puţine prelucrate.
Ceramica este foarte diversă. S-au descoperit fragmente
de amforă din pastă bună cărămizie, cu angobă. Ceramică de
culoare cărămizie grosieră decorată cu brâu torsionat,
fragmente de castron din ceramică cenuşie cu buză îngroşată
şi o ceramică cu aspect grosier lucrată cu mâna. Aceste
materiale pot fi antrenate însă şi din complexele vecine, iar o
aglomerare de ceramică în Caseta 11, C. 2, (funduri şi fragmente
de amforă, ceramică fină cenuşie, ceramică neagră de amforă),
ne indică o astfel de situaţie. Presupunem după tipologia
ceramicii că acolo s-a aflat un complex geto-dacic.
Locuinţa Dridu, nr. 1 (S. A, C. 9 - 11, casetele IV, V, VI,
VII). Este o locuinţă semiadâncită cu dimensiuni 3,5 x 3,7 m,
orientată N - S. Locuinţa începe la aproximativ -0,6 m de la
nivelul actual şi coboară aproximativ -0,5 m, podeaua aflânduse la -1 m de la nivelul actual. În colţul nordic se află un pietrar
răvăşit. Nu s-au găsit decât vagi urme de lemn în coltul
cuptorului. Podeaua era bine lutuită şi făţuită. Lângă intrar~a
aflată pe latura sudică, s-a aflat o groapă care mergea de-a
lungul laturii sudice până la adâncimea de -1,27 m şi în care sau aflat împungătoare de os, gresii de ascuţit şi un borcan
aproape întreg. Inventarul locuinţei constă în ceramică,
împungătoare de os, gresii de ascuţit, etc.
Ceramica descoperită se încadrează în cele două
categorii cunoscute: nisipoasă şi cenuşie, la care se adaugă
câteva fragmente de ceramică din pastă caolinoidă. Ceramica
nisipoasă este din pastă cu nisip bine frământată şi cu paiete
de mica. Arderea predominantă este reducătoare, deşi vasele
prezintă culori de la cărămiziu la cenuşiu. În cantitate mai mică
se află pasta cu microprundişuri şi cu aspect rugos. O cantitate
mică are ardere oxidantă uniformă cu pastă de bună calitate
decorată cu valuri pe umăr. Decorul ceramicii nisipoase nu este
prea variat şi constă din:
- linii scurte oblice pe umăr şi striuri pe corp
suprapuse de fascicule de valuri;
- valuri scurte, simple, adâncite, pe corp;
- striuri suprapuse de valuri largi;
- striuri orizontale pe corp suprapuse de fascicule de
striuri oblice;
· valuri formând ochiuri între ele.
Cât priveşte sistemul constructiv al acestei locuinte, care
trebuie ca în vechime să fi avut doar 0,5 m adâncime de la
suprafaţa solului, nu poate fi dedus decât parţial din umplutură
care prezintă straturi alternative de cenuşă, fragmente mici de
chirpic, zgură, lemn carbonizat. Pe măsură ce ne adâncim,
cenuşa se adună în lentile compacte şi chirpicul este înroşit,
pentru ca în apropierea podelei să întâlnim masă compactă de
pământ galben de până la O, 1 m grosime. Chirpicul este foarte
fragmenta~. Pe partea sudică a locuinţei pământul galben este
compact. ln apropierea podelei s-au păstrat urmele unui par
înroşit. Este posibil să fi fost o construcţie cu schelet de lemn şi
panouri de paiantă.
Datarea propusă este de sec. X, mai degrabă a doua
jumătate a secolului, cu o perioadă scurtă de locuire. Pentru
această datare pledează absenţa diversităţii ceramicii din sec.

Ialomiţa

Punct: Popina Blagodeasca
Cod sit: 94802.01
Colectiv:

Ştefan

Olteanu (IRT), Emilia Corbu (MJ

Ialomiţa)

Rezervaţia arheologică

Popina - Blagodeasca, cu o
de 8,49 ha, situată la 3 km N de Vlădeni şi 1,5 km N
de DN 38, este un martor de eroziune din care se desprind
asemeni degetelor unei mâini cinci braţe ca nişte grinduri,
delimitate de văioage înguste. Pe suprafaţa erodată a popinei
se aflau materiale arheologice din diferite epoci, începând cu
cultura Gumelniţa, epoca bronzului, epoca geto-dacică, cultura
Dridu şi Evul Mediu. Pentru că din neglijenţă popina a fost arată
anual, stratul de locuire a fost afectat. Numele popinei
păstrează denumirea satului Blagodeşti, amintit în documente
încă din 1508 şi care se afla în hotar cu Oraşul de Floci, popina
însăşi fiind amintită în 1599, ca marcând jumătate din vatra
satului.
Între 18 septembrie şi 14 octombrie s-a desfăşurat un
sondaj arheologic pe grindul nordic cu scopul de a se stabili o
stratigrafie a regiunii. S-a trasat o secţiune de 1,5 x 40 m, pe
traseul căruia s-au delimitat începând de sus în jos trei straturi
de locuire, la rândul lor cu mai multe niveluri:
I. Strat medieval, cu două nivele.
1. Un nivel medieval, slab reprezentat cu o grosime
de 0,03 - 0,05 m, mai mult un nivel de călcare decât unul de
locuire. S-a cercetat o groapă menajeră în S. A, C. 1, caseta I şi
li. Groapa penetra un complex geto-dacic, care la rândul lui
suprapunea un complex de epoca bronzului. În umplutura gropii
se aflau oase, arsură, ceramică puţină şi o monedă medievală
care a facilitat datarea complexului.
2. Un nivel medieval timpuriu, datat în mare în sec. IX
- XI, unde s-au evidenţiat trei locuinţe Dridu din care s-au
cercetat una integral şi două parţial.
li. Strat de locuire din primul mileniu în care s-au
evidenţiat un complex geto-dacic şi ceramică de secol IV p.
Chr.
III. Strat de epoca bronzului, galben murdar, uneori
dificil de diferenţiat de pământul steril, în care a apărut
ceramică purtată, gropi cu cenuşă şi un complex, secţionat de
complexele din primul nivel de locuire, fapt ce îngreunează
delimitarea lui.
Complexe descoperite. Complexul alfa, (S. A, C. 1 - 2,
caseta I, li) apare la -0,4 m de la nivelul actual, se adânceşte
până la -0,78 m. Are forma unui trapez cu colţurile rotunjite,
orientat E - V, cu latura îngustă spre E. În colţul sud-vestic este
penetrat de groapa medievală ce coboară până la -1,2 m şi are
un diametru de 1,6 m, perforând practic o treime din complex.
Complexul alfa suprapune un complex de epoca bronzului
numit de noi complex beta, ale cărei urme ce par a fi de
locuinţă, intră în profilul nordic. Latura îngustă este de 2,7 m şi
latura lungă de 3 m. Oricum ar fi în profil lungimea complexului
suprafaţă
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toate părţile componente ale bisericii au fost realizate în epoci
diferite. În ceea ce priveşte relaţia dintre nava veche şi altar,
cercetările au dovedit că fundaţiile lor sunt ţesute,
contemporaneitatea lor fiind dovedită şi de concordanţa
perfectă în ce priveşte grosimea (1,4 m) şi adâncimea (-0,7 m)
acestora.
În literatura de specialitate, biserica 2 a fost datată în jurul
anului 1500 pe baza bolţii stelate care acoperă nava, fiind
remarcate şi alte elemente arhaice cum ar fi absida
semicirculară şi prezenţa a doar două deschideri în tâmpla de
zid care separă nava de altar. Cercetările au confirmat aceste
păreri. La piciorul mesei altarului a fost găsită o monedă de
argint, emisă de regele Malia Cervinul în ultimul deceniu de
domnie (1480 - 1490), iar în mâna dreaptă a lui M. 7 din caseta
3, alte două monede bătute de acelaşi rege în perioada 1471 1490.
Fundaţiile navei şi ale altarului bisericii 2 sunt realizate din
pietre de râu, prinse cu mortar, având o lăţime de 1,4 m şi
adâncimea de -0,7 m. Spre interior fundaţia este mai lată decât
zidul cu O, 1 m. Zidurile au fost făcute din piatră de carieră,
adusă de la N de Olt, aşezate în asize relativ îngrijite. Nivelul de
construcţie a fost surprins cel mai clar în exterior, fiind marcat
pe profilul de E printr-o lentilă de mortar de O, 15 m grosime ce
pornea imediat de deasupra fundaţiei, cu circa 0,4 m mai adânc
fată de nivelul actual de călcare în exteriorul bisericii.
· În fundaţia zidului catapetesmei, în C. 1, am descoperit o
nişă amenajată în fundaţie, cu lăţimea de 0,6 m, încheiată sus
într-un un~hi ascuţit, la 0,45 m de bază şi având o adâncime de
-0,5 m. lngrijit lucrată şi tencuită în interior pe întreaga
suprafaţă, nişa credem că a avut destinaţia de firidă - relicvar.
În faţa ei, într-o groapă de circa un metru pătrat, au fost găsite
trei blocuri mari de piatră ecarisată, cu urme de mortar pe ele,
fragmente numeroase de pietre de râu de formă plată sau
sparte pentru a deveni plate, prinse în mortar, fragmente de
tencuială cu urme de pictură, olane, cărămizi şi mortar. În nişă
n-au fost găsite decât un fragment de os, bucăţi de mortar şi de
cărămidă. Se poate presupune că piesele de arhitectură ar
putea să provină de la amenajările camerei care asigurau
accesul la nişă.
O altă surpriză ne-a fost oferită de cercetările intreprinse
în altarul bisericii. Aici au fost surprinse fragmente dintr-o
fundaţie din pietre de râu, relativ slabă, de numai 0,6 m lăţime
şi -0,5 m adâncime, distrusă în cea mai mare parte a ei prin
construirea bisericii 2. Ea este paralelă Cij fundaţia absidei
bisericii 2 şi a aparţinut unui monument anterior, notat de noi în
mod convenţional biserica 1. Existenţa acestei abside
semicirculare, de factură romanică, explică şi menţinerea
aceluiaşi plan la realizarea bisericii 2, soluţie considerată
insolită în mediul gotic de la cumpăna veacurilor XV - XVI.
Dimensiunile modeste ale acestei fundaţii sugerează existenţa
unei biserici tăvănite, ridicată foarte probabil în secolul al XIViea. Din nefericire, intervenţiile numeroase şi folosirea cimitirului
din jurul bisericii până în prezent ca şi proporţiile reduse ale
cercetărilor, n-au permis surprinderea unor morminte sau
obiecte de inventar aparţinând primei biserici de la Voivodeni.
Există totuşi o excepţie notabilă: este vorba de un vas, găsit
lângă fundaţia zidului catapetesmei, puţin mai la S de nişa relicvar. Vasul este lucrat la roată înceată şi, pe baza unor bune
analogii, se poate data în a doua jumătate a secolului al XIViea.
În nava bisericii au fost descoperite doar 7 înmormântări,
posibilitatea existentei altor schelete fiind foarte mică, dintre
care trei au avut inv~ntar. În S. 1, pe mâna stângă a lui M. 1, a
fost găsit un inel din cupru argintat care are gravat în câmpul

IX - X, cantitatea relativ redusă de ceramică cenuşie, prezenţa
celor două mărci de olar, absenţa elementelor decorative şi a
căldărilor pecenege care ar data complexul mai târziu. Sărăcia
inventarului dovedeşte un lucru devenit aproape specific
perioadei şi anume evacuarea locuinţei în linişte, poate chiar cu
demontarea unor materiale de construcţie.
Celelalte două locuinţe Dridu aflate în S. A, C. 18, 19, 20
se află în lucru. Prima locuinţă (L. 2 Dridu) se conturează în C.
18 - 19, iar a doua în C. 19 - 20 (L. 3 Dridu). Apar la -0,6 m.
Materialul ceramic este divers. În campania 2000 au fost
cercetate parţial.
În concluzie, pe „grindul A" s-au descoperit complexe ce
presupun existenţa unei aşezări în cel puţin două perioade
istorice. În perioada geto-dacă şi în epoca medieval timpurie.
Efectuarea unor sondaje şi pe celelalte grinduri ar duce cu
siguranţă la precizarea tipului şi extinderii acestor aşezări.

228. Voivodeni, corn. Voila, jud.

Braşov

Punct: Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
Cod sit: 42389.01
Colectiv: Antal Lukâcs - responsabil (FIB}, Alexandru Ciocâltan
Dragnea - studenţi (FIB)

şi

Aurel

Cercetările au fost finanţate de Ministerul Culturii şi
Cultelor, Serviciul Arheologie.
Satul Voivodeni (Voivodenii Mari) se află în centrul Ţării
Făgăraşului, pe valea Brezei care adăposteşte spre izvoarele
sale. Cetatea zisă a lui Negru Vodă. Biserica cu hramul
"Adormirea Maicii Domnului", este cea mai veche biserică
păstrată din Ţara Oltului, cu particularităţi constructive care o
deosebesc de toate celelalte monumente medievale din zonă.
În forma sa actuală, biserica se compune dintr-o navă
rectangulară cu o absidă semicirculară (notată de noi
convenţional Biserica 2), formând partea cea mai veche a
monumentului (sfârşitul sec. XV), cărora li s-au adăugat un
pridvor şi un turn-clopotniţă în sec. XIX. Această ultimă parte a
fost demolată în 1946 şi refăcută în forma actuală în 19511952.
Intervenţia noastră a fost ocazionată de schimbarea
podelei de scândură ca urmare a efectelor devastatoare ale
unei ciuperci. Intervenţia de urgenţă preconiza evacuarea
pământului din biserică până la o adâncime de -0,5 m, operaţie
care putea afecta vestigii arheologice şi necesita
supravegherea lucrării.
Pentru început a fost trasată o secţiune de sondaj în axul
navei vechi în vederea stabilirii stratigrafiei. Sondajul a dovedit
că sub nivelul actual de călcare, la -0,3 m, biserica a avut o
podea de cărămidă din care s-a păstrat o porţiune de 1 x 3m în
faţa altarului. Pardoseala (cu cărămizi de dimensiunile de 24 x
13 x 4 cm) care avea şi deasupra o nivelare cu lut galben,
păstrată în grosimi variabile, a fost montată la o dată care nu sa putut stabili cu precizie. Ea este cu siguranţă ulterioară
înmormântărilor din sec. XVI, putând fi făcută cel mai târziu cu
ocazia adăugirilor din sec. XIX. Ca urmare a acestor informaţii,
evacuarea pământului din biserică a fost limitată la nivelul
pavimentului de cărămidă, fiind îndepărtat doar stratul de moloz
pe care s-a montat podeaua de scândură în 1952.
În vederea stabilirii fazelor de evoluţie a monumentului au
fost făcute sondaje în colţurile navei, în absidă şi în exterior pe
latura de N, necesare pentru că păreri mai vechi susţineau că
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sigilar un vultur bicefal. În C. 3, la M. 3 s-a descoperit un inel
similar care însă are gravat un crin. Analogiile plasează aceste
obiecte în secolele XV - XVI, în cazul nostru ele trebuind datate
în veacul al XVI-iea. În sfârşit, în C. 4, la M. 7 au fost găsite,
după cum s-a arătat deja, cele două monede emise de Malia
Cervinul. Toate aceste obiecte de inventar, după conservarea
lor corespunzătoare, vor fi depuse la Muzeul Ţării Făgăraşului.
Planşa 75

Pe baza materialelor arheologice şi a ritului de
înmormântare opinăm pentru datarea necropolei în secolul X,
eventual prima jumătate a acestuia.
Materialele arheologice se păstrează în depozitele MJIA
Zalău. Cercetările viitoare vor încerca să stabilească întinderea
necropolei.
Obiectivele cercetării viitoare: Importanţa materialului
arheologic provenit în urma campaniilor de cercetare obligă la
continuarea săpăturilor sistematice în acest sit în vederea
stabilirii cu exactitate a suprafeţei necropolei, a modului de
dispunere a mormintelor şi stabilirea caracterului etnic al
comunităţii care s-a îngropat aici.

Le village Voivodeni (Voivodenii Mari au Moyen Age),
situe au centre de la Pays de Fagaraş, abrite la plus viei/le
eglise de cette region historique. Conformement au plusieurs
elements architectoniques, la construction de f'eglise a ete
etablie autour de /'an 1500. Les fouilles ont confirmees cette
chronologie, mais ils ont completees nos connaissances avec
des tres importants informations. L'eglise a eu une niche pour
des reliques, amenagee dans la fondation de /'iconostase et
abandonee avant le XIX siecle. Les fouilles du sanctuaire ont
certifiees rexistence d'une autre eglise, plus petite et plus vieu
que celle-ci, qui a ete edifiee tres probablement dans la
seconde moitie de XIV siecle.

229. Zalău, jud.

Bibliografie

Sălaj

Băcueţ Crişan

Zalău,

230. Zăgujeni, corn. Constantin Daicoviciu, jud.
Severin [Tibiscum]

Caraş

Punct: Aşezarea romană
Cod sit: 51939.01
Colectiv: Doina Benea,
(UV Timişoara)

Punct: Palvar
Cod sit: 139713.18
Colectiv: Dan

1. C. Cosma, Morminte din secolele IX - X descoperite la
Ephemeris Napocensis, IV, 1994.

Călin

Timoc, Doru Miele, Nicolae Hurduzeu

În imediata apropiere a drumului de acces la balastiera
la cca. 150 m S de aceasta, pe fâşia de teren
cuprinsă intre Punctul de Distribuţie Gaz Metan şi DE
Caransebeş - Timişoara au fost identificate în anul 1998 urmele
unei aşezări romane.
Primele sondaje efectuate atunci au identificat o
construcţie de tip 5treifenhaus orientată E - V. Edificiul avea o
fundaţie din piatră de râu nelegată cu mortar, urme de chirpic şi
ţigle şi olane (primul de locuire observat intre -0,3 I -0,7 m, iar
un al doilea de factură romană târzie deranjat de lucrările
agricole curente apărea la -0,3 m, caracterizat din fragmente de
ceramică romane atipice, fără un alt inventar.
În anul 2000, întrucât lucrările se desfăşoară pe loturile
particulare ale sătenilor din Jupa şi Zăgujeni,_cercetările
arheologice sunt afectate de prezenţa sau nu a culturilor
agricole. În acest caz, s-au trasat două secţiuni magistrale:
- S. I (20 x 1,5 m) la cca. 28,5 m de dudul de pe marginea
Zăgujeni,

- responsabil (MJIA Zalău)

Scurtă prezentare a sitului, tipul sitului: Obiectivul cercetat
este situat pe strada Crasnei, în perimetrul poligonului militar.
Primele cercetări au fost efectuate în 1989 de către St. Bajusz
de la MJIA Zalău, fiind în fapt o săpătură de salvare datorată
lucrărilor de amenajare a poligonului militar. Cu această ocazie
au fost descoperite mai multe morminte datate în secolele IX -

X.
Obiectivele cercetării: Zona de risc (poligon militar)
precum şi importanţa descoperirilor ne-au determinat să reluăm
în anul 2000 cercetările în vederea stabilirii pe cât posibil a
componenţei etnice precum şi a unei datări cât mai riguroase.
Rezultatele cercetării:
a) anterioare: În campania de cercetări din anul 1989 au
fost descoperite mai multe morminte de inhumaţie cu inventar
constând în cercei, brăţări, inele ce încadrează necropola în
secolele IX - X.
b) Campania anului 2000. În vederea surprinderii altor
morminte din cadrul necropolei, au fost trasate două casete cu
dimensiunile de 4 x 8 m, respectiv 3, 4 x 12 m la N de suprafaţa
cercetată în 1989, descoperindu-se două morminte de
inhumaţie, ambele în Caseta 2.
M. 1 - groapa mormântului s-a conturat la -0,6 m faţă de
nivelul actual de călcare. Scheletul din care s-au păstrat foarte
puţine oase era depus într-o cutie de lemn, urmele acesteia
păstrându-se foarte bine sub forma unui dreptunghi de culoare
maroniu închis. Inventarul mormântului a constat într-un cercel
cu capătul răsucit din sârmă de bronz argintată. Orientarea
mormântului este V - E.
M. 2 - groapa mormântului s-a conturat la -0,6 m faţă de
nivelul actual de călcare. Scheletul era depus în decubit dorsal
într-o cutie de lemn, fiind lipsit de inventar. Orientare V - E.

şoselei;

- S. li (37 x 1 m) trasată intre două loturi intre tufe. S. li /
2000 a permis identificarea zidului de incintă al clădirii
descoperite în anul 1998, stabilindu-se dimensiunile principale
ale construcţiei 20,6 x 8 m. Poziţionarea secţiunii a fost la 19,6
m spre N de colţul punctului de distribuţie gaz.
Stratigrafia:
1) O I -0,2 m - strat vegetal deranjat de lucrările
agricole;
2) -0,2 I -0,35 - m strat de depunere antică fără
material arheologic doar sporadic apar fragmente mici de ţigle
şi olane;
3) -0,35 I -0,4 I -0,7 m - între m. O - 4 apare un str?t
compact de ţiglă, olane, pietre de râu fără o ordine anume. ln
apropiere se afta un pavaj din cărămizi romane de 40 x 28 x 5
cm.
4) -0,7 I -0,88 m - nivel de locuire în care nu au fost
identificate urme de construcţie, dar a apărut o monedă de
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bronz ilizibilă, fragmente ceramice romane de câmp, urcior.
O suprafaţă A (dimensiuni de 6 x 5 m) fost deschisă,
la V de S. I pentru dezvelirea eventualelor complexe de locuit.
Astfel a apărut o construcţie din bârne de lemn (notată simbolic
A) cu dimensiunile de 3,75 x 2,75 m. Materialul arheologic
recuperat este sărac şi constă mai ales din piroane mari din
fier, cuie, fragmente ceramice romane roşii (între care şi
fragmente de amforă tip Gau/oise V). Destinaţia nu apare destul
de clar, este posibil să fie o locuinţă. Surprinde însă "patul" de
bârne dispusă în cruce şi care în centru erau susţinute de o
bârnă verticală. Într-o a doua etapă spaţiul respectiv a fost
acoperit cu un pavaj de cărămidă (la - 0,35 m) dispus de 2 - 4
rânduri. Această amenajare nu apare clară. După ridicarea
cărămizilor a putut fi observată o altă fază de locuire
intermediară caracterizată printr-o suită de stâlpi verticali care
conturează latura de SE a unei locuinţe. Stâlpii de lemn
străpung nivelul de locuire apa~inând fazei I a barăcii A. În timp
acest lucru nu poate fi precizat cronologic doar că baraca A
este mai timpurie decât B {adâncime -0,6 I -0,7 m), iar cea de-a
doua construcţie a fost dezvelită la -0,35 m şi pare
contemporană cu clădirea de piatră.
Baraca B este contemporană cu pavajul din piatră.
Construcţia era ridicată din bârne de lemn groase de 18 - 20
cm. in imediata apropiere spre nord a apărut o a doua
construcţie de lemn (notată simbolic 8), cu dimensiunile de 4,5 I
4,6 x 1,5 m, construită în acelaşi sistem de bârne dispuse
perpendicular pe pereţii barăcii la 0,75 m. Şi aceste bârne au o
lăţime de 0,2 m. Acoperişul acestei construcţii era din ţiglă şi
olane.
Materialul arheologic rezultat este modest, dar oferă
câteva repere cronologice: alături de ceramică romană roşie de
uz comun, au apărut două monede: Traian (un denar uzat) şi
Filip Arabul (un antoninian, cca. 246/247); un fragment de
teracotă reprezentând pe Venus Pudica; două opaiţe de tip
Firmalampen fragmentare, cu ştampila ilizibilă databile în
secolele li -li sau mijlocul celui următor. De asemenea au
apărut mai multe cuţite mari din fier.
În S. li I 2000 au fost identificate câteva ziduri din piatră
de râu şi mortar cu o fundaţie de 0,5 m fără mortar. Primul zid
(notat simbolic B) avea o grosime de 0,5 m şi continuă zidul
aflat în faţa clădirii I (identificat în anul 1998). El este aşezat pe
un pat de pietriş şi legat cu pământ. Al doilea zid A (gros de 0,7
m) construit în aceeaşi tehnică cu precedentul. În secţiune s-a
surprins şi legătură între zidul A şi C (cu aceeaşi dimensiune).
În colţul format de cele două ziduri, s-a constatat un strat
gros de lemn ars fragmentat din cauza lucrărilor agricole. Cele
două ziduri au apărut la adâncimea de -0, 1 m (A), -0,2 m (C)
fiind practic deranjate de lucrările agricole. Zidurile A şi C sunt
legate cu mortar şi delimitează un spaţiu locuit. Zidul C nu a
putut fi dezvelit pe întreaga sa suprafaţă datorită culturii de
porumb existente. În schimb, prin prelungirea secţiunii cu 17 m
a putut fi identificat un alt zid D - pe direcţia N - S, care avea o
fundaţie din piatră de râu fără mortar. Lentila de construcţie a
zidului de incintă se păstrează pa~ial. în faţa zidului D apare o
platformă din piatră de râu prăbuşită. În această zonă se
constată un singur nivel de locuire.
Reconstituind descoperirile din anul 1998 cu acelea din
vara anului 2000 s-a putut reface planul edificiului I (20,6 x 8
m), nu s-au putut observa nici un fel de norme ale unor ziduri
sau amenajări interioare. Forma clădirii este uşor trapezoidală
cu latura scurtă spre E.
Cercetările arheologice din anul 2000 au evidenţiat
existenţa unei aşezări care se extinde spre N pe cca. 150 m,
depăşind spre SV traseul şoselei naţionale. Săpăturile
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arheologice au evidenţiat existenţa, unui edificiu din piatră cu
anexe meşteşugăreşti din lemn sugerând parcelarea terenului,
ceea ce ar conduce la ipoteza că avem de-a face cu o aşezare
rurală. Materialul arheologic descoperit este relativ sărac, dar
oferă elemente suficiente de datare şi încadrare în epoca
romană şi probabil romană târzie. în cursul cercetărilor viitoare,
studierea spaţiului dintre edificiul din piatră şi anexele
gospodăreşti din lemn, descoperite.
Construcţiile masive din lemn pot avea şi destinaţia de
casă de locuit (A în prima fază); horreum (B în ultima fază cu
pavajul de cărămidă). Construcţiile din lemn dezvelite până
acum sunt contemporane cu clădirea I din piatră. Datarea lor în
sec. li (spre mijloc) sunt după ştiinţa noastră primele de acest
fel ce apar în apropierea unui edificiu antic cu caracter rural din
Dacia romană. Nu putem deocamdată face alte afirmaţii privind
această descoperire, materialul ceramic şi în general întregul
inventar fiind în curs de prelucrare.

231. Ziduri, corn.

Mozăceni,

jud. Argeş

Punct: Măgura
Cod sit: 68397.01
Colectiv: Spiridon Cristocea - responsabil,

Dragoş Măndescu

(MJ

Argeş)

Comuna Mozăceni se află situată în extremitatea suda judeţului Argeş, la 50 km de Piteşti. Pe islazul satului
Ziduri, la aproximativ 1, 5 km NV de vatra satului, în punctul
"Măgura" era cunoscut de mai multă vreme, în urma unor
cercetări de suprafaţă, un teii care are astăzi un diametru
maxim de 45 m şi o înălţime maximă, în zona central-vestică,
de 2 m. Se află situat chiar în lunca plată a Dâmbovnicului, râu
care curge la 800 m V.
În perioada 3 - 29 iulie 2000, Muzeul Judeţean Argeş a
executat la Ziduri, punctul "Măgura", o săpătură arheologică cu
caracter de sondaj. Obiectivele principale au fost obţinerea unei
stratigrafii clare şi încadrarea cultural-cronologică a teii-ului. A
fost trasată o secţiune cu orientarea E - V, de la E de teii până
în centrul său, având dimensiunile 2 m x 28 m. Secţiunea a fost
dispusă uşor lateral (spre N) faţă de diametrul maxim al teii ului. Teii - ul de la Ziduri este o aşezare a culturii Gumelniţa,
fazele li A şi III B.
Elementele de fortificaţie. Deşi teii-ul se afla situat într-o
zonă uşor inundabilă ce devenea mlăştinoasă cel puţin după
revărsarea apelor râului din apropiere (şi astăzi este înconjurat
de smârc), acest element de siguranţă natural a fost dublat de
unul artificial: şanţ şi val de apărare. Şanţul are o deschidere la
gură de 6,2 m, iar lăţimea la bază este de 2,4 m. Adâncimea
este modestă, doar -1, 15 m. Probabil că locuitorii din eneolitic Iar fi adâncit mai mult, însă au fost nevoiţi să se oprească atunci
când au întâmpinat rezistenţa unui strat geologic din pietriş
foarte compact şi dur, pe care l-am surprins la -1,8 m adâncime
de la nivelul actual de călcare. Pământul scos la săparea
şanţului a fost aşezat spre interior, formând valul. Acesta are
lăţimea la bază de 7 m şi înălţimea maximă surprinsă în profil
de 1,4 m. Suprapune direct pământul virgin, fiind astfel cel puţin
contemporan, dacă nu chiar anterior primului nivel de locuire.
Sistemul artificial de fortificaţie a fost utilizat doar pe parcursul
primei faze de locuire, ulterior valul şi şanţul fiind dezafectate,
suprapuse de nivelurile celei de-a doua faze a aşezării.
estică
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Stratigrafia. Au fost evidenţiate stratigrafic şi înregistrate
faze de locuire: imediat sub stratul vegetal actual (cu o
grosime de O, 1 - O, 15 m) depunerile celei de-a doua faze de
locuire (Gumelniţa III B) au o grosime de 1,6 m / 1,8 m; prima
fază de locuire (Gumelniţa li A), cu o grosime de 1 m / 1,2 m
suprapune pământul viu, care începe la o adâncime de -2,9 m I
-3 m, la capătul vestic al sectiunii. Fiecare dintre aceste două
faze sunt alcătuite din câte trei niveluri de cultură. Dacă în
prima fază (Gumelniţa A 11) aria locuibilă a fost delimitată de
sistemul de apărare alcătuit din val şi şanţ, în cea de-a doua
fază (Gumelniţa B 111) fortificaţia nu a mai fost refăcută, deci nici
utilizată, aria locuibilă extinzându-se şi suprapunând vechiul
şanţ (astupat) şi val (mult aplatizat).
Locuinţele. Ambele locuinţe descoperite în această
campanie aparţin nivelului ultim de locuire. Au putut fi clar
delimitate, deşi spaţiul ce le separă era redus (doar aproximativ
1 m). Nici una dintre ele nu a fost dezvelită integral. Resturile
locuinţelor au apărut sub forma unor aglomeraţii masive de
bucăţi de chirpici. Locuinţele erau de tip semiadâncit. Podina,
din lut galben bine bătătorit avea o grosime de O, 15 - 0,20 m.
Aglomerările de chirpici (cu o grosime cuprinsă între 0,2 m 0,45 m, răspândită pe o lungime de 4,2 m, pe toată lăţimea
secţiunii) marchează resturile suprastructurii prăbuşite în urma
incendiului care a pus capăt locuirii, aşa cum arată urmele de
ardere secundară de pe fragmentele ceramice şi culoarea
puternic roşietică a bucăţilor de lutuială.
Inventarul (se păstrează în colectia Muzeului Judetean
Argeş, Piteşti) este cel întâlnit în mod obişnuit în cadrul
locuirilor eneolitice. Nu a fost descoperit nici un obiect din
metal, os sau corn.
Ceramica. În privinţa fazei Gumelniţa li A, se disting două
specii ceramice:
- ceramica din pastă grosieră, cenuşie, cu decor din
barbotină ori alveolat, uneori cu butoni (eventual perforaţi).
- ceramica din pastă fină, cu lustru negru-metalic la
exterior, bine arsă. Decorul ceramicii din specia fină e alcătuit
din alveole mărunte, dispuse sub buză sau sub umărul vasului,
benzi incizate în diagonală sub umăr, dar şi brâul realizat prin
impresiuni succesive. Sunt prezenţi şi butonii perforaţi.
Pentru faza Gumelnita III B ceramica fină este foarte rară
Ceramica grosieră predo~ină. Pasta este amestecată într-~
proporţie apreciabilă cu nisip. Culoarea preponderentă este
roşcată ori brun-roşcată, fără lustru. Apar însă şi fragmente
negre-cenuşii, provenind de la vasele mari. Între acestea din
urmă se remarcă fragmentele din corpul şi buza unui mare vas
de provizii cu diametrul gurii mai mare de 1 m, dintr-o pastă
neagră-cenuşie, decorat pe corp în tehnica barbotinei şi cu
alveole mari dispuse sub buză. Din ultimul nivel de locuire, din
locuinţa 1 provine un vas askos.
Piese din piatră. Din locuinţa 1 provine o râşniţă dintr-o
placă de gresie, alături de care a fost găsit un trecător din piatră
dură cu urme de folosire la ambele capete. Tot în acest
complex a fost descoperită o dăltiţă dintr-o rocă roşcată, mai
slabă. Un alt trecător, folosit doar la un singur capăt a fost
descoperit în nivelul inferior al ultimei faze de locuire.
Piese din silex. În starturile inferioare frecventa silexurilor
prelucrate este destul de mică - doar şase exemplare: două
la~e şi p~tru răzuitoare, toate dintr-un silex alb-gălbui, de bună
calitate. Jn nivelul superior numărul pieselor de silex creşte
sensibil. ln acest nivel au fost găsite lame, răzuitoare pe lamă,
un răzuitor circular, vârfuri de săgeţi. O mare parte dintre
acestea au fost găsite în locuinţa 1.
Piese din lut ars. Au fost găsite două greutăţi pentru
războiul de ţesut, una fragmentară, cealaltă întreagă, în locuinţa

2. O mică sferă (Dmaxim = 8 cm) din pastă vineţie amestecată cu
pietricele, goală în interior, la exterior decorată prin impresiuni
cu degetul în lutul încă moale şi cu o perforaţie realizată în
timpul modelării (înainte de ardere) la partea superioară, a fost
găsită în umplutura şanţului de apărare. Prezintă urme de
ardere secundară.

două

Pendant l'ete de l'annee 2000, le Musee Departamental
a effectue une campagne de fouilles
archeologiques a caractere de sondage au teii de village
Ziduri, le point "Măgura", com. Mozăceni. Depuis longtemps on
connaissait ici l'eminence avec le diametre maxim de 45 metres
et l'hauteur maximum de 2 metres, facilement visible, trouvee
meme dans le pre plat de la riviere Dâmbovnic.
Les fouilles ont mis au jour Ies traces d'une intense
habitation neolithique tardive (chalcolitique) - la cu/ture
Gumelniţa, avec deux grandes etapes: la premiere phase
Gumelniţa li A et la deuxieme phase Gumelniţa III B. Le teii
beneficiait d'elements de fortifica/ion realises artifficiellement:
fosse (1, 15 m de profondeur) el valum (hauteur maximum de
1,4 m, la largeur de 7 m), ceux-ci fonctionnant seu/ement dans
la premiere phase de l'habitation; ulterieurement ceux-ci ont ele
quittes, l'habitation s'etendant au-dela d'eux.
d'Argeş

232. Zimnicea, jud. Teleorman
Punct: Cetate
Cod sit: 151987.01
Colectiv: Mircea Babeş (IAB), George Trohani (MNIR), Daniel Spânu
(IAB), Ioan Pătraşcu (MJ Teleorman)

Cetatea getică de la Zimnicea a fost semnalată pentru
prima dată prin anii 1845 - 1846 de către Cesar Bolliac şi
August Treboniu Laurian. Mai apoi, în 1871, Cesar Bolliac face
şi primele săpături arheologice. Tot el, în zona din împrejurimi,
pe "Câmpul martilor", a descoperit 63 morminte. Toate aceste
descoperiri au fost publicate în Trompetta Carpaţilor nr. 1010 I
1872 şi 113711874, iar mai apoi Grigore Tocilescu le-a folosit
în lucrarrea sa Dacia înainte de romani, Bucureşti, 1880, p.
552.
Săpături ocazionale, prin 1885, dar neprecizate în spaţiu,
au mai efectuat Dimitrie Papazoglu şi D. Butculescu, iar în 1924
Ioan Andrieşescu.
Cercetări sistematice s-au efectuat abia în anii 1948 şi
1949 de către un colectiv condus de către profesorul Ion
Nestor. Cu respectiva ocazie, pe cetate, s-au săpat şapte
secţiuni (I - VII), iar în necropolă şapte movile, dintre care doar
cinci (C. 1, 2 , 3, 6 şi 7) s-au dovedit a fi tumuli.
După o întrerupere de aproape două decenii, începând cu
anul 1966 şi până în 1975, atât "Cetatea", cât mai ales
necropola de pe terenul din împrejurimi au fost intens cercetate
de către un colectiv condus de Alexandrina D. Alexandrescu.
Pe "Cetate" s-au trasat şi săpat, până la diferite adâncimi,
sectiunile VIII - XVIII, care au vizat atât sistemul de fortificatie şan\ul I şanţurile şi "valul" de apărare, cât mai ales stratigrafi'a şi
complexele de locuire.
În ce priveşte S. XVIII, cercetată în anul 1975, ea a fost
trasată pe mijlocul suprafeţei ce constituie platoul Cetăţii, pe
direcţia E - V şi având o lungime de cca. 100 m şi o lăţime de 2
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elemente Wietenberg - faza târzie), precum şi urme răzleţe din
sec. IV(?) şi sec. XVII - XVIII. Rezultatele cercetărilor din 19961998 au fost deja publicate (Valeriu şi Galina Cavruc, Aşezarea
din epoca bronzului mijlociu de la Zoltan, Angustia, 2, 1997, p.
157 -172; V. Cavruc, The Final Stage of the Early Bronze Age
in South-Eastern of Transylvania, Thraco-Dacica, XVIII, 1 - 2,
1997, p. 97 - 133; V. Cavruc, Consideraţii privind situaţia
etnoculturală în sud-estul Transilvaniei în epoca bronzului
mijlociu, În: Angustia, 4, 1999, precum şi în două rapoarte
publicate în Cronica cercetărilor arheologice, respectiv în 1996
şi 1998).
În anii 1999 şi 2000, s-a lucrat în S. B. Obiectivele
principale ale cercetărilor din această perioadă au constituit
definirea caracterului "cenuşarului", precizarea stratigrafiei sale
interne, delimitarea stratigrafică a materialelor arheologice de
tip Noua din "cenuşar", al cărui grosime depăşeşte 3 m, precum
şi cercetarea zonelor aşezării culturii Noua aflate în afara
"cenuşarului''. Martorii de control ai "cenuşarului" au fost
demontaţi depunere cu depunere (până la 13) separat.
Urmează să se efectueze un studiu tipologico-statistic,
care va demonstra dacă există sau nu diferenţe tipologice, cu
eventualele valente cronologice, dintre materialele din aceste
depuneri. În acest sens menţionăm un fragment de vas,
descoperit într-una dintre depunerile inferioare ale cenuşarului,
cu buză lobată lucrat din pastă tipică ceramicii culturii Noua şi
decorat cu brâu în relief. Acesta din urmă se adaugă
elementelor de "modă" Wietenberg în cadrul culturii Noua,
descoperite şi consemnate anterior la Zoltan.
Prin cercetările efectuate pe suprafaţa de 230 m2 a fost
practic epuizat sectorul sudic al aşezării şi, prin trei suprafeţe
de 2 x 1Om, practicate din 1Oîn 10 m pe linia S - N, S. B a fost
extinsă spre centrul aşezării. Până în prezent suprafaţa
cercetată a ajuns la 1164 m2.
Prin extinderea S. B spre centrul aşezării, într-o zonă
unde terenul nu prezintă denivelări importante şi nu poate fi
invocată o eventuală scurgere a stratului de cultură, s-a
constatat, că în această parte a aşezării stratul de cultură este
extrem de sărac. Aici au fost descoperite în amestec artefacte,
printre care statistic predomină fragmente ceramice din finalul
bronzului timpuriu, fragmente izolate de tip Wietenberg, şi majoritatea - de tip Noua. Numărul gropilor "menajere"
cercetate aparţinând culturii Noua a ajuns la 48. Toate sunt
circulare şi de cele mai multe ori lărgite spre fund. Două dintre
ele aveau câte o gropiţă mai mică {diametrul cca. 30 cm,
adâncimea cca. -0,3 I -0,5 m) săpată de la nivelul fundului. În
câteva cazuri s-a constatat prezenţa masivă în partea
superioară a gropilor (chiar la nivelul de călcare) a fragmentelor
de vatră. Umpluturile gropilor de cele mai multe ori conţineau
cantităţi apreciabile de cenuşă şi fragmente mici de lemn ars.
Alături de fragmente ceramice şi, mai rar, recipiente întregi sau
întregibile, de factura Noua, menţionăm şi prezenţa într-una
dintre gropile cercetate a unui fragment ceramic de tip
Wietenberg decorat cu caneluri oblice şi amprente triunghiulare.
În prezent aşezarea Zoltan este unul dintre cele mai
amplu cercetate situri din epoca bronzului în Transilvania, iar
continuarea cercetărilor îl va transforma probabil într-un
important reper de cunoaştere a epocii bronzului în această
provincie şi, nu în ultimul rând, va contribui la o mai precisă
coroborarea realităţilor arheologice de pe ambii versanţi ai

m. Numerotarea carourilor s-a făcut de la E spre V, iar
adâncimea maximă atinsă a fost de cca. -4 m. Stratigrafic, în
partea centrală, s-au constatat multe urme contemporane şi
moderne - pământ adus, nivelări, gropi. Pe mijlocul secţiunii
terenul este chiar mai ridicat datorită aducerii de pământ, mai
întâi pentru substructura platformei unei barăci, iar apoi pentru
plantarea unei borne topometrice. Depunerile de pământ, în
special de culoare gălbuie, în această zonă, au o consistentă
foarte mare. Sub pământul cenuşos, recent, care constituie şi
pământul vegetal propriu-zis, se aftă un pământ negru măzăros,
gros pe alocuri de cca. 2 m, cu urme de locuire medievală, care
a distrus în bună parte nivelurile superioare de locuire getică. În
acest pământ, spre capătul de E (c. 4,5 la adâncimea de -0,34
m), unde are o culoare brun-roşcată închis cu puncte de chirpic,
a fost descoperit, în 1975, un AR din Dyrrachium trecut prin foc.
În adâncime, stratigrafic, urmează nivelări, diverse pământuri
cenuşoase şi castanii cu urme de arsură şi chirpic ce constituie
nivelurile de locuire getică. S-au identificat câteva gropi, iar în
partea de V şi bordeie. Urmează un pământ castaniu cu vagi
urme de locuire din prima epocă a fierului (Hallstatt) şi epoca
bronzului, iar apoi humusul antic, de culoare galbenă.
Din materialele recoltate se remarcă două oale-căni
medievale, un vârf de săgeată getică din fier şi numeroase
fragmente ceramice provenind din vase clopot, borcane,
străchini şi castroane. Ceramica getică este lucrată atât cu
mâna (predomină) cât şi la roată. Formele sunt caracteristice
sec. IV - III (în special) şi sec. li a.Chr. Trebuie menţionat şi un
fragment de unealtă din silex datând din epoca bronzului.

233. Zoltan, corn.

Ghidfalău,

jud. Covasna

Cod sit: 64381.01
Colectiv: Valeriu Cavruc - responsabil, Galina Cavruc, Dan Buzea
(MCA)
Aşezarea preistorică Zoltan se aftă la cca. 8 km N de
municipiul Sfântu Gheorghe jud. Covasna, la marginea de N a
satului Zoltan/Etfalva, pe terasa înaltă a Oltului, la cca. 500 m E
de albia sa actuală, la cca. 100 m N de biserica reformată şi în
imediată apropierea şcolii. Aşezarea a fost descoperită de
muncitorii care exploatau în partea sa de S, în anii '60, cariera
de nisip. În anul 1971 partea de S a aşezării a fost cercetată
parţial de Szekely Zoltan (Szekely Zoltan, Contribuţii privind
epoca bronzului în sud-estul Transilvaniei, Aluta, VII - IX, 1976 1977, p. 25 - 36). Cu ocazia cercetărilor de atunci au fost
descoperite urme consistente de locuire aparţinând culturii
Noua.
În anul 1996, cu scopul aprofundării cunoştinţelor privind
cultura Noua în Transilvania, săpăturile în acest sit au fost
reluate de Valeriu şi Galina Cavruc. În 1999 în acestui colectiv
s-a adăugat şi Dan Buzea. Noile cercetări au scos în evidenţă
caracterul complex al sitului: aici au fost descoperite urme
sporadice de locuire din eneolitic (cultura Ariuşd - Cucuteni),
perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului (cultura
Coţofeni), din finalul perioadei timpurii a epocii bronzului
(aspect cultural necunoscut până atunci în estul Transilvaniei şi
care prezintă similitudini cu grupurile Gornea-Orleşti şi Iernut şi
care a început deja să fie numit de unii cercetători drept "grupul
Zoltan"), perioada mijlocie a epocii bronzului (material încă
nedefinit cultural, cu elemente Costişa, Monteoru, Wietenberg
şi Tei), perioadei târzii a epocii bronzului (cultura Noua cu
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(189), Siliştea (190), Stelnica (192), Stupini (94), Şeuşa (197), Şimleu! Silvaniei (199), Şoimeni (Ciomortan) (200), Tihău
(208), Tureni (213), Văleni-Dâmboviţa (220), Zimnicea (232), Zoltan (233)

Hallstatt
Aiud (4), Alba Iulia (6), Augustin (13), Balşa (15), Biharia (22), Călineşti Oaş (38), Căuaş (41), Cârcea (44), Cladova
(50), Covasna (53), Epureni (62), Feteşti (64), Hunedoara (85), laz (89), Lazuri (101 ), Lăpuşel (104), Lupu (111 ), Miceşti
(117), Mihai Bravu (120), Mogoşeşti (124), Niculiţel (133), Oradea (138), Păclişa (146), Pietrosu (150), Plosca (153),
Podu Iloaiei (154), Poşta (159), Racoş (161), Satu Nou (179), Siliştea (190), Siret (191), Stelnica (192), Şimleul Silvaniei
(199), Teliţa (206), Vărădia (221), Vârtopu (223), Zimnicea (232)

Late ne
Acâş

(2), Adamclisi (3), Alba Iulia (6), Ampoiţa (11), Augustin (13), Băneşti (16), Bâzdâna (17), Beclean (19), Borduşani
(27), Brad (29), Carei (37), Cladova (50), Corabia (52), Covasna (53), Dudeştii Vechi (60), Fântânele (63), Feteşti (64),
Giurgiu (75), Grădiştea de Munte (77), Halmăşd (79), Iedera (90), Iernut (91 ), Jigodin Băi (97), Lazuri (101 ), Lupu (111 ),
Mirşid (122), Mogoşeşti (124), Mogoşoaia (125), Ocolişu Mic (135), Oradea (138), Panic (145), Pericei (148), Pietroasele
(149), Pietrosu (150), Pişcolt (151), Podu Iloaiei (154), Popeşti (158), Racoş (161), Satu Nou (179), Siliştea (190),
Stelnica (192), Şeuşa (197), Şimleu! Silvaniei (199), Şoimeni (Ciomortan) (200), Şuncuiuş (202), Vadu Săpat (217),
Vadu Săpat (218), Vlădeni (227), Zimnicea (232)
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Epoca greacă
Albeşti

(9), Istria (96), Jurilovca (98)

Epoca

romană

Adamclisi (3), Alba Iulia (5), Alba Iulia (6), Alba Iulia (7), Berzovia (21), Biharia (22), Bumbeşti Jiu (34), Căşeiu (40),
Cămpulung (42), Cârcea (44), Ciocadia (48), Cioroiul Nou (49), Constanţa (51), Corabia (52), Cristeşti (54), Dalboşeţ
(56), Dudeştii Vechi (60), Gărvan (66), Gârla Mare (68), Ghilău (72), Giorocuţa (73), Grădiştea de Munte (77), laz (88),
Iernut (91), llişua (92), Isaccea (94), Istria (96), Lăpuşel (104), Limba (107), Luncaviţa (110), Măriuţa (115), Mehadia
(116), Mihai Bravu (120), Mintiu Gherlii (121 ), Mirşid (122), Moigrad (126), Moigrad (127), Niculiţel (133), Oradea (138),
Ostrov (140), Ostrov (142), Ovidiu (143), Panic (145), Poşta (159), Războieni (165), Roşia Montană (173), Roşia
Montană (174), Roşia Montană (175), Sarmizegetusa (177), Săcelu (180), Sibişeni (185), Strei (193), Stupini (94),
Suceagu (195), Şeuşa (197), Teliţa (206), Teregova (207), Timişoara (209), Turda (211 ), Urlueni (216), Vărădia (221 ),
Vărădia (222), Veţel (224), Zăgujeni (230)

Epoca

postromană

Măriuţa

(115), Pietroasele (149), Plosca (153),

Epoca

bizantină

(209),

Timişoara

(210),

Vlădeni

(227), Sarmizegetusa (177)

(romano- bizantină)

Adamclisi (3), Capidava (35), Corabia (52),
Murighiol (130), Ostrov (142), Ovidiu (143)

Epoca

Timişoara

Hârşova

(83), Isaccea (94), Istria (96), Jurilovca (98), Jurilovca (99),

migraţiilor

Alba Iulia (6), Balşa (15), Borşeni (28), Bucureşti (33), Dudeştii Vechi (60), Iernut (91 ), lsaiia (95), Lazuri (101 ), Lăceni
(103), Lăpuşel (104), Mintiu Gherlii (121 ), Mirşid (122), Oradea (138), Orăştie (139), Panic (145), Pietroasele (149),
Pietrosu (150), Pişcolt (151), Podu Iloaiei (154), Poiana (157), Râmnicu Sărat (166), Sânnicolau Mare (181), Sighişoara
(186), Stupini (94), Suceagu (195), Şuletea (201), Tureni (213), Vadu Săpat (217), Zalău (229)

Epoca

medievală

Acâş

(1), Acâş (2), Alba Iulia (7), Alba Iulia (8), Almaşu Mare (10), Apaşu de Sus (12), Balaci (14), Balşa (15), Berca
(20), Biharia (22), Bodeşti (23), Bonţida (25), Bordeşti (26), Brad (29), Brăila (30), Bucureşti (32), Bucureşti (33),
Capidava (35), Caraşova (36), Carei (37), Cămpulung (43), Cefa (45), Cenade (46), Chilieni (47), Cladova (50), Cucuiuş
(55), Densuş (57), Deva (59), Dudu (61), Feteşti (64), Focşani (65), Geoagiu (69), Geoagiu (70), Gherghiţa (71),
Giurgeni (74), Halmăşd (79), Hârşova (83), Horodniceni (84), Hunedoara (85), Hunedoara (86), laşi (87), Iernut (91),
Lăpuşel (104), Lăzarea (106), Livezile (109), Mănăstireni (114), Măriuţa (115), Mogoşeşti (124), Moşna (128), Munţii
Poiana Ruscă (129), Nufăru (134), Oradea (137), Oradea (138), Ostrov (141 ), Ostrov (142), Panic (145), Păclişa (146),
Pâncota (147), Pietrosu (150), Platoneşti (152), Plosca (153), Podu Iloaiei (154), Podul Mănăstirii (155), Poşta (159),
Racoşul de Sus (162), Răchiteni (164), Râmnicu Sărat (166), Râmnicu Vâlcea (167), Râşnov (168), Râu de Mori (169),
Roman (171), Roşcani (172), Roşia Montană (174), Roşia Montană (175), Saschiz (177 bis), Saschiz (178), Sânnicolau
Mare (181), Sebeş (182), Seghişte (183), Sibişel (184), Sighişoara (187), Sighişoara (188), Stelnica (192), Strei (193),
Suceva (196), Şimleul Silvaniei (199), Târgovişte (203), Târgovişte (204), Turda (212), Tureni (213), Turia (214), Ţuţora
(215), Vaslui (219), Vlădeni (227), Voivodeni (228), Zimnicea (232)

Epoca

modernă

Râmnicu Vâlcea (167),

Roşia Montană

(173), Stelnica (192)

Neprecizat
Miercurea Sibiului (119),

Roşia Montană

(176)
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INDEX DE INSTITUTU
'

N.B. Numerele din paranteză reprezintă numerele de ordine ale rapoartelor.

ASPAA Aveyron,

Franţa

Luncaviţa

C.C.S.T.1. l'Argentiere La Besee,

Franţa

Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural

Naţional

(11 O)

Roşia Montană

(173)

Roşia Montană

(174),

Montană

Sighişoara

(176),

Roşia Montană

(175),

Roşia

(187), Suceava (196), Vaslui

(218)
Cercul "Gemina", Sighetu

Marmaţiei

Ampoiţa
Munţii

Clubul Speologic "Proteus" Hunedoara
Colegiul

Naţional

Pedagogic "Andrei

Şaguna"

Sibiu

Poiana

Munţii

Poiana

(129)

Neamţ,

Piatra

Neamţ

Borşeni

(28), Brad (29), Poduri (156),

Roman (171),
Complexul

Naţional

Muzeal "Moldova"

Complexul

Naţional

Muzeal "Curtea

laşi

Domnească"

Târgovişte

Şcolar

(129)

Cladova (50), Pâncota (147)

Complexul Muzeal Judeţean

Grupul

Ruscă

Hunedoara (85), Miercurea Sibiului (118),
Ruscă

Complexul Muzeal Arad

(11)

Podu Iloaiei (154),

Botoşani

(189),

Ţuţora

Gorgota (76), Iedera (90),
Târgovişte

"Gh. Asachi"

Siliştea

(204),

Văleni

Şoimeni

Răchiteni

(164),

(Ciomortan) (200)

(215)
Lapoş

(100),

Târgovişte

(203),

- Dâmboviţa (220)

Liveni (108)

Institute of Geography & Earth Science, University of

Lăceni

(103)

Wales, Aberystwyth, UK
Inspectoratul Judeţean de Cultură Vrancea
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan",

Bucureşti

Beciu (18)
Adamclisi (3), Balaci (14), Bâzdâna (17),
Bucşani

Caraşova

(31),

(36),

Câmpulung (43), Covasna (53),

Borduşani

Câmpulung
Garvăn

(27),
(42),

(66), Giurgiu

(75), Isaccea (93), Istria (95), Jurilovca (98), Jurilovca
(99),

Luncaviţa

Nufăru

laşi

(131 ),

(158), Satu Nou (179),

Stelnica (192),

Institutul de Arheologie

Năeni

Năvodari

(132),

(134), Ostrov (141), Ostrov (142), Plosca (153),

Popeşti

Institutul de Arheologie Belgrad

(11 O),

Văleni

Sighişoara

(186),

- Dâmboviţa (220), Zimnicea (232)

Istria (96)
Hârşova
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(83),

laşi

(87), Poduri (156),

Ţuţora

(215),
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Vaslui (218)
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca

Densuş

Adamclisi (3),
Lăpuşel

(57), Iernut (91), Lazuri (101),

Lăzarea

(104),

(126), Oradea (137),

Mirşid

(106),

Râşnov

(122), Moigrad

(168), Suceagu (195),

Urlueni (216)
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea

Isaccea (93), Isaccea (94), Jurilovca (98),
(11 O), Mihai Bravu (120), Murighiol (130),
Ostrov (142),

Institutul de Cercetări Socio-Umane Craiova

Cârcea (44)

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Cenade (46)

Institutul de Istorie a Artei,

Bucureşti

Institutul de Memorie Culturală,

Bucureşti

Bucşani

Institutul Român de Tracologie - Bucureşti

Mogoşeşti

Timişoara

(124), Murighiol (130),

Iedera (90)

Liceul Agricol Beclean

Beclean (19)

Năvodari

Năvodari

Ministerul Culturii,

Caransebeş

Franţa

Muzeul "Vasile Pârvan", Bârlad
Muzeul "Castelul

Corvineştilor",

Hunedoara

Timişoara

Berzovia (21 ),

Liceul "Voievodul Mircea" Târgovişte

Liceul Teoretic "Traian Doda"

(206)

(31), Jurilovca (98)

Murighiol (130)

Liceul

(133),

Ostrov (140), Plosca (153)

Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară

Institutul Român de Tracologie - filiala

Teliţa

(159),

Niculiţel

Pâncota (147)

Bucureşti

Institutul de Studii Sud-Est Europene,

Poşta

Luncaviţa

Vlădeni

(227)

(21 O)

(132)

laz (88), Teregova (207)
Hârşova

(82)

Şuletea

(201)

Hunedoara (85), Hunedoara (86),

Munţii

Poiana

Ruscă

(129), Sarmizegetusa (177)
Muzeul Banatului Montan,

Reşiţa

Caraşova

Berzovia (21),

(36),

Vărădia

(221),

Vărădia

(222)
Muzeul Banatului, Timişoara

Timişoara

Muzeul

Brăila

Brăilei

(150),
Muzeul

Civilizaţiei

Dacice

şi

Dudeştii

Berzovia (21),

Romane, Deva

(30), Covasna (53),
Siliştea

Densuş

Grădiştea

(209),

(78), Pietrosu

(190)
Balşa,

Galbina, Mada (15),

(57), Deva (59), Geoagiu (70),

Munte (77),
Ocolişul

Timişoara

(210)

Augustin (13),

360

Vechi (60),

Lapoş

Cucuiş

(55),

Grădiştea

de

(100), Lupu (111), Mada (112),

Mic (135), Ohaba Ponor (136),

Prihodişte

(160),
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Racoş

Sibişel

Sarmizegetusa (177),
(197),

Veţel

Albeşti

Adamclisi (3),

Muzeul de Arheologie şi Etnografie, Corabia

Corabia (52)

Muzeul de Istorie Aiud

Geoagiu (69), Livezile (109)
Constanţa

(172),

(184), Strei (193),

Şeuşa

(224)

Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie,

Roşcani

(161), Râu de Mori (169),

(9), Capidava (35)

Adamclisi (3),

Albeşti

Hârşova

Hârşova

(82),

(9), Capidava (35),
(83), Istria (96),

Constanţa
Năvodari

(51),

(132),

Ovidiu (143)
Muzeul de Istorie Roman

Brad (29),

Răchiteni

Muzeul de Istorie Sighişoara

Sighişoara

(186)

Muzeul de Istorie şi Arheologie "Iulian Antonescu",
Muzeul

Dunării

de Jos,

Bacău

Călăraşi

Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj, Târgu Jiu

(154), Roman (171)

Târgu Frumos {205)
Bucşani

(31),

Gălăţui

Măriuţa

(115), Ostrov (140)

(67),

Bumbeşti

Bâzdâna (17),

Grădiştea

(78),

Hârşova

Jiu (34), Ciocadia (48),

(82),

Săcelu

(180), Vârtopu (223)
Muzeul Judeţean "Ştefan cel Mare", Vaslui

Vaslui (218)

Muzeul Judeţean "Teohari Antonescu", Giurgiu

Bucşani

Mogoşeşti

(31), Giurgiu (75),

(124),

Năeni

(131), Plosca (153)
Muzeul Judeţean Argeş,

Piteşti

Câmpulung (42), Ziduri (231)

Muzeul Judeţean

Bistriţa-Năsăud

Beclean (19), Fântânele (63),

Muzeul Judeţean

Buzău

Năeni

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de

llişua

(92), Stupini (194)

(131), Pietroasele (149), Pietrosu (150)

Bogâltin (24), laz (88), Teregova (207)

Graniţă, Caransebeş

Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova,

Ploieşti

Augustin (13),

Racoş

Băneşti

Gherghiţa

Săpat

Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău

(16),

(161)
(71), Vadu

Săpat

(217), Vadu

(218)

Halmăşd

(79), Marin (113),

Mirşid

(122), Moigrad (126),

Moigrad (127), Panic (145), Pericei (148),
Silvaniei (199),
Muzeul Judeţean

Ialomiţa

Borduşani

Tihău

(27),

Bucşani

(152), Stelnica (192),
Muzeul Judeţean

Maramureş,

Muzeul Judeţean

Mureş,

Baia Mare

Târgu

Mureş

Lăpuşel

(104),

Cristeşti

(54)
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(208),

Zalău

(31),

Vlădeni

Lăpuşel

(105)

Şimleu

(229)

Hârşova

(227)

(82),

Platoneşti

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000

Muzeul Judeţean Satu Mare

Muzeul Judeţean Teleorman, Alexandria

Acâş

(1),

(39),

Giorocuţa

(73), Halmeu (80), Lazuri (101 ), Lazuri
(151)

Balaci (14), Dudu (61),

Lăceni

-

Vităneşti

Bodeşti

Muzeul Militar Naţional

Nufăru

(134),

Roşia Montană

Muzeul Municipal Carei

Acâş

(2), Carei (37),

Moftinu Mic (123),
Alba Iulia (8),
Bucureşti

(94),
Muzeul

Naţional

-

Sighişoara

Oaş

(187)

Căuaş

(39),

(41 ),

(151)

(183)

Bucureşti

(32),

(176),

Călineşti

Pişcolt

Sebeş

Mogoşoaia

Feteşti

al Bucovinei, Suceava

(103), Vaslui

(23), Râmnicu Vâlcea (167)

Câmpulung (43)

Bucureşti

Măgura

(226), Zimnicea (232)

Muzeul Municipal Câmpulung Muscel

Muzeul Municipiului

Călineşti Oaş

(38),

Pişcolt

Muzeul Judeţean Vâlcea, Râmnicu Vâlcea

Muzeul Municipal Sebeş

Călineşti Oaş

(2),

(102), Moftinu Mic (123),

(218),

Bucureşti

Acâş

(33), Cladova (50), Isaccea

(125)

(64), Horodniceni (84), Poiana (157), Siret (191),

Suceava (196)
Muzeul

Naţional

al

Carpaţilor Răsăriteni,

Sfântu Gheorghe

Şoimeni

Muzeul

Naţional

al Unirii Alba Iulia

Naţional

Brukenthal, Sibiu

Muzeul

Naţional

de Istorie a României,

(Miercurea Ciuc) (97),

(Ciomortan) (200), Zoltan (233)

Aiud (4), Alba Iulia (6), Alba Iulia (7),
Ampoiţa

(11),

Orăştie

(139),

Şeuşa

Muzeul

Băi

Covasna (53), Jigodin

Arpaşu
Bucureşti

Hăpria

Almaşu

Miceşti

(117),

Roşia Montană

(173),

(81), Lupu (111),

Pâclişa

(146),

Mare (10),

(198)
de Sus (12), Miercurea Sibiului (118-119)

Borduşani

Bucşani

(27),

Caraşova

(31),

Hârşova

Nou (49), Epureni (62), Giurgeni (74),
Isaccea (93), Istria (96),
Luncaviţa

(11 O),

Măriuţa

Lăceni

(115),

-

(36), Cioroiul

Măgura

Năvodari

Vităneşti

(103),

(132), Ostrov

(140), Panduru (144), Plosca (153), Poduri (156),
- Dâmboviţa (220), Veţel (224),

(82),

Văleni

(226), Zimnicea

(232)
Muzeul

Naţional

de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca

Alba Iulia (5, 8),
Geoagiu (69),

Căşeiu

(40), Covasna (53),

Grădiştea

Deuşu

de Munte (77), Jigodin

(58),
Băi

(Miercurea Ciuc (97), Livezile (109), Lupu (111 ), Mintiu
Gherlii (121),
Şoimeni
Vărădia

Muzeul

Naţional

Secuiesc, Sfântu Gheorghe

(165), Sarmizegetusa (177),

(Ciomortan) (200), Turda (212), Tureni (213),
(222),

Chilieni (47),

362

Războieni

Veţel

(224)

Racoşul

de Sus (162), Turia (214)
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Muzeul Olteniei, Craiova

Bâzdâna (17), Cârcea (44), Cioroiul Nou (49), Plosca
(153)

Muzeul Regiunii
Muzeul Ţării

Porţilor

Crişurilor,

de Fier, Turnu Severin

Oradea

Gârla Mare (68), Rogova (170)
Cefa (45), Oradea (137), Oradea (138),
Şuncuiuş

Muzeul Vrancei,

Focşani

(183),

(202)

Beciu (18),

Oficiul Judeţean pentru Patrimoniu Cultural

Seghişte

Bordeşti

Naţional

Chilieni (47)

Naţional

Suceava (196)

(26),

Focşani

(65)

Covasna
Oficiul Judeţean pentru Patrimoniu Cultural
Suceava
School of Geography, University of Leeds, UK

Lăceni

(103)

School of History and Archaeology, Cardiff University, UK

Lăceni

(103)

S.C. Abral Artproduct S.R.L

Berca (20),
Râmnicu

S.C. Damasus SAL

Mănăstireni

Sărat

Mănăstiri

(155),

(166)

Bonţida

Alba Iulia (8),

(114), Podul

Moşna

(25),

(128), Pâncota (147),

Saschiz (177 bis), Saschiz (178),

Sighişoara

(188),

Turda (212)
S.C. Transarheo Cluj

Densuş

Şcoala Generală

Nr. 2 Sânnicolau Mare

Sânnicolau Mare (181)

Şcoala Generală

Nr.1 Dej

Alba Iulia (5)

Universitatatea de Artă

Bucureşti

Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia

(57), Oradea (137),

Vişina Nouă

Aiud (4),

Balşa,

Galbina, Mada (15), Iernut (91), Limba -

laşi,

Facultatea de Istorie

Şeuşa

lsaiia (95),
(159),

Munţii

Răchita

Ponor (136),

Universitatea "Al. I. Cuza"

(168)

(225)

Oarda de Jos (107),

(185),

Râşnov

(197),

lsţria

Siliştea

Poiana

Ruscă

(129), Ohaba

(163), Rogova (170),

Şeuşa

Sibişeni

(198)
Poşta

(96), Ostrov (140), Poduri (156),

(189), Siret (191), Târgu Frumos (205),

Vaslui (218)
Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

Beclean (19),
Densuş

(57),

Bonţida

Gilău

(72),

Căşeiu

(40),

de Munte (77),

llişua

(25), Carei (37),
Grădiştea

(92), Lazuri (101 ), Lazuri (102), Lupu (111 ),
(128),

Războieni

Turda (211),
Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu

(165),

Vărădia

Râşnov

(168),

Şuncuiuş

Moşna

(202),

(221)

Capidava (35), Cârcea (44), Cenade (46),

Cucuiş

(55),

Hunedoara (85), Mada (112), Miercurea Sibiului (118),

363

Cronica ceroetăr~or arheologice din România. Campania 2000

Orăştie

Miercurea Sibiului (119),
(169),
Universitatea "M.

Kogălniceanu" laşi

Roşcani

(172),

Sibişel

(139), Râu de Mori

(184)

Podu Iloaiei (154)

Universitatea "Ovidius" Constanţa

Istria (96), Ostrov (140), Satu Nou (179)

Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava

Feteşti

(64), Siret (191 ), Târgu Frumos (205)

Universitatea "Valahia" Târgovişte

Balşa,

Galbina, Mada (15), Iedera (90),

Măriuţa

(115),

Prihodişte

Lapoş

(100),

(160), Suceava (196), Vaslui

(218)
Cârcea (44)

Universitatea Atena, Facultatea de Istorie
Universitatea

Bucureşti,

Adamclisi (3), Capidava (35),

Facultatea de Istorie

Garvăn

(66), Giurgeni

(74), Giurgiu (75), Istria (96), Jurilovca (99), Ostrov
Sighişoara

(140), Plosca (153),
Dâmboviţa

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi

Străine

Universitatea Craiova

Cârcea (44), Corabia (52), Istria (96),
Bucureşti

Bucureşti

Şeuşa

Săcelu

Gherghiţa

(33), Capidava (35),

(131), Plosca (153),
Universitatea de Arhitectură "Ion Mincu",

Istorie şi Arheologie

Rogova (170), Sânnicolau Mare (181),
de Jos,

Galaţi

(56),

Dudeştii

Alba Iulia (5)

Universitatea Oradea

Biharia (22), Cefa (45),

Universitatea Ottawa, Canada

Miercurea Sibiului (118)

Universitatea Rostock, Germania

Istria (96)

University of Aberdeen, UK

Lăceni
Franţa

[Universite de

Năeni

Vechi (60), Mehadia (116),

Murighiol (130), Pietroasele (149)

Universitatea Nijmegen, Olanda

Universitatea Toulouse "Le Mirail",

(41 ),

Istria (96)
Dalboşeţ

Dunării

(180)

(197)

Universitatea de Vest Timişoara, Centrul de Studii de

Universitatea

-

Istria (96)
Murighiol (130)

Bucureşti

Văleni

(220), Voivodeni (228)

Universitatea Cahul, Facultatea de Istorie

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir''

(186),

(103)

Roşia Montană

Toulouse Le Mirai]

364

(173)

Seghişte

(183)

Zăgujeni

(230)

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000

INDEX DE PERSOANE
N.B. Numerele din

paranteză reprezintă

Alaiba, Ruxandra

Podu Iloaiei (154)

Alexandrescu, Emilian

Giurgiu (75)

Alexandru, Nicolae

Albeşti

Alicu, Dorin

Veţel

Amon, Lucian

Corabia (52)

Ancel, Bruno

Roşia Montană

Andonie, Corneliu

Nufăru

(134)

Andreescu, Radian-Romus

Lăceni

(103),

Andriţoiu,

Ohaba Ponor (136),

Ioan

numerele de ordine ale rapoartelor.

(9)

(224)

(173)

Vităneşti

(226)

Răchita

Andronic, Mugur

Poiana (157)

Angelescu, Mircea

Istria (96)

Anghelinu, Mircea

Lapoş

Apostu, Aurora Emilia

Beciu (18)

Ardeţ,

Adrian

laz (88), Teregova (207)

Ardeţ,

Lucia Carmen

laz (88), Teregova (207)
Adamclisi (3)

Asăvoaie, Costică

Ţuţora

Astaloş,

Călineşti Oaş

(39), Halmeu (80)

Istria (96)

Babeş,

Zimnicea (232)

Bailey, Douglass

Lăceni

Baltag, George

Sighişoara

Barnea, Alexandru

Adamclisi (3),

Barnea, Ion

Adamclisi (3)

Bart6k, Botond

Chilieni (47)

Batariuc, Paraschiva Victoria

Horodniceni (84)

Bat6, Attila

Covasna (53)

Baumann, Victor Heinfich

Isaccea (94),

Băcueţ Crişan,

Dan

Marin (113), Panic (145), Pericei (148),

Băcueţ Crişan,

Sanda

Halmăşd

(103)
(186)
Gărvan

Teliţa

(79),

(66), Jurilovca (99), Ostrov (142)

(206)

Mirşid

Sarmizegetusa (177)

Băjenaru,

Istria (96), Ovidiu (143)

Bălăşescu,

Adrian

Borduşani

(27),

Şimleu

Silvaniei (199), Zalău (229)

(122), Panic (145), Pericei (148),

Băeştean, Gică

Constantin

(185)

(215), Vaslui (219)

Avram, Alexandru
Mircea

Sibişeni

(100)

Arsenescu, Margareta

Ciprian

(163),

Bucşani

(156)

365

(31 ),

Hârşova

Şimleu

(82), Isaccea (93),

Silvaniei (199)

Luncaviţa

(110), Poduri

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000
Bălos,

Angelica

Bălteanu,

Augustin (13), Geoagiu (70),

Dan
Maria

Albeşti

Bărbulescu,

Mihai

Turda (211)

(9)

Bâciu, Florea

Corabia (52)

Bâltâc, Adela

Istria (96), Ostrov (140)

Bejan, Adrian

Dudeştii

Luminiţa

Vechi (60), Sânnicolau Mare (181)

Podu Iloaiei (154)

Bejinariu, Ioan

Şimleu

Silvaniei (199),

Beldiman, Cornel

Şeuşa

(197)

Bem, Carmen

Bucşani

(31)

Bucşani

(31), Poduri (156)

Bem,

Cătălin

Benea, Doina

Dalboşeţ

Berescu, Cristian

Podu Iloaiei (154)

Bîrzescu, Iulian

Istria (96)

Blăjan,

Alba Iulia (6),

Mihai

Blănaru,

Viorel

Tihău

(208)

Zăgujeni

(56), Mehadia (116),

Miceşti

Suceava (196)
Beciu (18)

Bod6, Cristina

Grădiştea

Bogaard, Amy

Lăceni

(103)

Boghian, Dumitru D.

Feteşti

(64), Târgu Frumos (205)

Bolohan, Neculai

Siliştea

(189)

Bondoc, Dorei

Bâzdâna (17), Cioroiul Nou (49)

Borcea, Liviu

Seghişte
Lorănd

Mic (135)

(183)

Chilieni (47),

Racoşul

Mogoşoaia

Adina

Giurgiu (75),

Boroneanţ,

Vasile

Cladova (50),

Corina

Ocolişul

de Munte (77), Lupu (111 ),

Boroneanţ,

Borş,

(230)

(117)

Bobi, Victor

Bordi, Zsigmond

(161)

Cârcea (44)

Bărbulescu,

Bejenaru,

Racoş

de Sus (162), Turia (214)
(125)

Mogoşoaia

(125)

Plosca (153)

Bota, Emilian

Războieni

Botez, Aurel

Berca (20),

Bozu, Ovidiu

Berzovia (21 ),

Vărădia

Bratu, Olimpia

Bâzdâna (17),

Bumbeşti

Brudiu, Mihalache

Pietroasele (149)

Bulzan, Sorin

Oradea (138)

Burnichioiu, Ileana

Densuş

(57)

Buzea, Dan

Şoimeni

(200), Zoltan (232)

Buzoianu, Livia

Albeşti

Calotoiu, Gheorghe

Bumbeşti

(165)
Mănăstireni

(114), Podul

(221 ),

Vărădia

Jiu (34)

(9)
Jiu (34), Vârtopu (223)

366

Mănăstiri

(222)

(155), Râmnicu Sărat (166)

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000
Cantacuzino, Gheorghe I.

Câmpulung (43)

Cauuet, Beatrice

Roşia Montană

Cavruc, Galina

Zoltan (233)

Cavruc, Valeriu

Şoimeni

Căpiţă,

Adamclisi (3)

Carol

(173)

(200), Zoltan (232)

Căstăian,

Mihai

Cucuiş

Cătăniciu,

Ioana Bogdan

Adamclisi (3), Urlueni (216)

(55), Mada (112), Râu de Mori (169),

Gândea, Ionel

Brăila

(30)

Cârciumaru, Marin

Lapoş

(100)

Cerişer,

Hunedoara (85),

Nicolae

laşi

Cheptea, Stela
Chicideanu-Şandor,

Monica

Chiriac, Costel
Chiriac,

Laurenţiu

Munţii

Hârşova

(83)

Vaslui (219)

Ciobanu, Radu

Roşia Montană

Cioflan, Teodor

Câmpulung (42)

Ciongradi, Carmen

Războieni

Ciubotaru, Elena

Borşeni

Ciuculescu, Constantin

Năeni

Ciugudean, Horia

Aiud (4),

Montană

(173)

Ciută,

Marius

(173)

(165)

(28)

(131), Plosca (153)

Băneşti

Almaşu

Mare (1 O),

(16), Vadu

Limba (107),

Săpat

Şeuşa

Lapoş

Cîrstina, Ovidiu

Iedera (90),

Cociş,

Suceagu (195)

Sorin

Ampoiţa

(197),

Şeuşa

(100)

Corabia (52)

Coman, Radu

Platoneşti

Conovici, Niculae

Satu Nou (179), Stelnica (192)

Constantin, Robert

Adamclisi (3)

Constantinescu, Eugen Marius

Pietroasele (149), Pietrosu (150)

Constantinescu, Nicolae

Balaci (14)

Copilu, Simion

Siliştea

(190)

Corbu, Emilia

Vlădeni

(227)

Coroliuc, Anca

Târgu Frumos (205)

Cosac, Marian

Lapoş

Călin

Costea, Florea

(152)

(100),

Prihodişte

(160)

Iernut (91)
Augustin (13),

Racoş

(161)

367

(11 ),

(217), Vadu

Cojoc, Mirela

Cosma,

(129)

Plosca (153)

Podu Iloaiei (154)

Bogdan

Ruscă

(184)

(87)

Chirica, Vasile

Ciupercă,

Poiana

Sibişel

Hăpria

Săpat

(198)

(81 ),

(218)

Pâclişa

(146),

Roşia

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000

Costin, Miron

Capidava (35)

Cotiugă,

Poduri (156), Târgu Frumos (205)

Vasile

Covacef, Zaharia

Capidava (35)

Crângaci, Maria

Cenade (46)

Crânguş,

Dalboşeţ

Crăciun,

Mariana
Cristina

Crăciunescu,

Gabriel

(56)

Roşia Montană

Roşia Montană

(174),

Rogova (170)

Cristocea, Spiridon

Ziduri (231)

Crişan,

Ioan

Cefa (45)

Crişan,

Viorica

Covasna (53), Jigodin

Băi

Custurea, Gabriel Gheorghe

Hârşova

Damian, Oana

Nufăru

Damian, Paul

Istria (96), Ostrov (140)

Dana, Dan

Augustin (13),

Davidescu, Gabriel

Podu Iloaiei (154)

Dragoş

Diaconescu,

(134), Ostrov (140)

Racoş

Hunedoara (85),
Iedera (90)

Diaconescu, Petru Virgil

Târgovişte

Diaconu, Petre

Ostrov (141)

Dincă,

Rodica

Lapoş

Doboş,

Adrian

(203),

Munţii

Ruscă

(129)

(204)

(100)

Catrinei

Adamclisi (3), Capidava (35)
Istria (96)
Văleni

Plosca (153),

Dragotă,

Aurel

Aiud (4),

Drăghia,

Daniela

Ohaba Ponor (136)

Dumitraşcu,

Poiana

Târgovişte

Dragoman, Alexandru

Drâmbărean,

(161)

Giurgiu (75)

Cătălin

Domăneanţu,

(97), Tureni (213)

(83)

Diaconescu, Mihai

Dobrinescu,

(175)

Matei

Sever

Orăştie

Alba Iulia (7),

- Dâmboviţa (220)

(139),

Roşia Montană

(146),

Roşia Montană

(173)

(173)

Biharia (22)

Dumitrescu, Claudia

Băneşti

Dumitrescu, Stelian

Năvodari

Dumitroaia, Gheorghe

Borşeni

Dvorski, Traian

Murighiol {130)

Elefterescu, Dan

Ostrov (140)

Fântâneanu, Cristinei

Râmnicu Vâlcea (167)

Fazecaş,

Oradea (138)

Gruia

Pâclişa

(16), Vadu

Săpat

(217), Vadu

Săpat

(218)

(132)

(28), Poduri (156),

368

Siliştea

(189),

Şoimeni

(200)

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000

Ferencz, Iosif Vasile

Balşa,

Galbina, Mada (15),

Şeuşa

(197)
Grădiştea

Ocolişul

Florea, Gelu

Beclean (19),

Florescu, Radu

Capidava (35)

Flutur, Alexandru

Berzovia {21)

Gaiu, Corneliu

Fântânele (63),

Ganciu, Anca

Satu Nou (179), Stelnica (192)

Georgescu, Adrian

Miercurea Sibiului {118)

Georgescu, Nicolae

Albeşti

Ghemiş, Călin

Oradea (138),

Gheorghiu,

Dragoş

llişua

de Munte (77)

(92), Stupini (194)

(9), Capidava (35)

Vişina Nouă

Şuncuiuş

(202)

(225)

Gheorghiu, Gabriela

Grădiştea

Gherghe, Petre

Corabia (52),

Gindele, Robert

Acâş

Gligor, Adrian

Aiud (4), Almaşu Mare (10),

(2),

Şeuşa

de Munte (77), Jigodin
Săcelu

Giorocuţa

(97), Lupu {111)

(73), Moftinu Mic (123),
Ampoiţa

(11),

Pişcolţ

Hăpria

(151)

(81),

Roşia Montană

(173),

(198)

Grădiştea

Gogâltan, Florin

Lăzarea

Gogu, Monica

Horodniceni (84), Suceava (196)

Gonciar, Andrei

Miercurea Sibiului {118)

Grec, Marius

Sânnicolau Mare (181)

Grigore, Nina

Gherghiţa

Gudea, Nicolae

Moigrad (126)

Haimovici, Sergiu

Târgu Frumos (205)

Haită,

Borduşani

de Munte (77), Lupu (111)

(106)

(71)

(27),

Bucşani

(11 O), Poduri (156),
Harhoiu, Radu

Sighişoara

Hău,

Suceava (196)

Florin

Băi

(180)

Glodariu, Ioan

Constantin

Mic (135), Ohaba Ponor (136), Strei (193),

(31),

Vităneşti

Hârşova

(82), Isaccea (93),

(226)

(186)

Heitel, Suzana

Pâncota (147)

Hoinărescu, Călin

Gherghiţa

(71)

Hordilă, Domniţa

Răchiteni

(164)

Hortopan, Dumitru

Bumbeşti

Jiu (34), Ciocadia (48)

Howard, Andy

Lăceni

HOgel, Peter

Cladova (50)

Hurduzeu, Nicolae

Dalboşeţ

Iacob, Mihaela

Jurilovca (98), Ostrov (142)

laroslavschi, Eugen

Grădiştea

de Munte (77),

Ignat, Doina

Şuncuiuş

(202)

(103)

(56),

Zăgujeni

369

(230)

Vărădia

(221)

Lăceni

(103),

Luncaviţa

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000

Ignat, Mircea

Siret (191)

llea, Cosmin

Alba Iulia (5)

Inel, Constantin

Almaşu

Ionescu, Mihai

Adamclisi (3)

Ionescu, Severus

Adamclisi (3)

losifaru, Mariana

Bodeşti

losipescu, Raluca

Roşia Montană

(176),

Sighişoara

(187)

losipescu, Sergiu

Roşia Montană

(176),

Sighişoara

(187)

lrimia, Mihai

Satu Nou (179)

lsac, Adriana

Căşeiu

(40)

lsac, Dan

Căşeiu

(40),

lstina,

Lăcrămioara

Mare (10),

Roşia Montană

(23), Râmnicu Vâlcea (167)

Gilău

(72)

Târgu Frumos (205)

Istrate, Anghel

Alba Iulia (8), Moşna (128)

Istrate, Anghel

Sighişoara

Kacs6, Carol

Lăpuşel

Lăszl6,

Siret (191)

Attila

(188)
Lăpuşel

(104),

Lazarovici, Gheorghe

Mintiu Gherlii (121),

Lazăr,

Mircea Dan

Arpaşu

Lazăr,

Simona

Cârcea (44)
Corabia (52)

Liuşnea,

Pietroasele (149)

Luca, Sabin A.

(105)

Şoimeni

(200)

de Sus (12)

Liciu, Doru
Mihaela Denisia

(173)

Aiud (4), Hunedoara (85), Miercurea Sibiului (118-119),

Munţii

Poiana Ruscă

(129)
Lukăcs,

Antal

Voivodeni (228)

Lungu, Liviu

Constanţa

Lungu, Vasilica

Jurilovca (98)

Lupaşcu,

Poduri (156)

Gheorghe

(51)

Mănăstireni

Lupu, Emil

Berca (20),

Macklin, Mark

Lăceni

Madgearu, Alexandru

Murighiol (130)

Maille, Michel

Luncaviţa

Mamalaucă,

Şuletea

(201)

Man, Nicoleta

Cristeşti

(54)

Manea, Cristian

Rogova (170)

Marcu, Daniela

Alba Iulia (8),

Mircea

(103)

(11 O)

Bonţida

Saschiz (178),
Mare, Mircea

Timişoara

Mareş,

Feteşti

Ioan

(114), Podul Mănăstiri (155), Râmnicu Sărat (166)

(25),

Sighişoara

(209)

(64), Siret (191)

370

Moşna

(188)

(128), Pâncota (147), Saschiz (177 bis),

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000

Marinescu-Bîlcu, Silvia

Borduşani

Marinoiu, Vasile

Bumbeşti

Marta, Doru

Oradea (137),

Marta, Liviu

Călineşti Oaş

Matei, Alexandru V.

Mirşid

Matei, Cristian

Capidava (35)

Matei, Gheorghe

Platoneşti

Matei, Mircea D.

Suceava (196), Vaslui (219)

Matei, Sebastian

Pietroasele (149)

Maxim, Zoia

Tureni (213)

Mazăre,

Şeuşa

Paula

Măndescu, Dragoş

(27),

(132)

(180)

(183)

(38), Halmeu (80), Lazuri (101 ), Lazuri (102)

Ziduri (231)

Mihaela

Jurilovca (98)

Monica

Lapoş

Monica

Florin

(32), Isaccea (94)

(100)

Adamclisi (3), Covasna (53), Istria (96), Jurilovca (98)
Berzovia (21 ),

Timişoara

Merlan, Vicu

lsaiia (95)

Meşter,

Mintiu Gherlii (121)

Mihai

(21 O)

Miele, Doru

Zăgujeni

Micu, Cristian

Isaccea (93),

Mihai, Dana

Giurgeni (74)

Mills, Steve

Lăceni

Milosevic, Gordana

Istria (96)

Mirea, Pavel

Balaci (14), Dudu (61),

Mitrea, Ioan

Borşeni

(28)

Mîzgan, Vasile

Densuş

(57), Oradea (137),

Moga, Vasile

Alba Iulia (7), Lupu (111 ),

Dragoş

(230)
Luncaviţa

(11 O), Mihai Bravu (120)

(103)

Borduşani

(27),

Lăceni

Hârşova

Vităneşti

(103),

Râşnov

(168)

Roşia Montană

(82),

(226)

Lăceni

(173)

(103),

Măriuţa

Panduru (144), Poduri (156)
Moldovanu, Iulia

Ţuţora

Molnăr,

Carei (37),

Zsolt

(215)
Lăzarea

Monah, Dan

Poduri (156)

Monah, Felicia

Poduri (156)

Motzoi-Chicideanu, Ion

Năeni

Mugureanu, Carmen

Ţuţora

Munteanu, Elena

Siliştea

Muscă,

Gorgota (76)

Tiberiu Ioan

Năvodari

(197)

Mănucu Adameşteanu,

Moise,

(110),

(152), Stelnica (192)

Bucureşti

Medeleţ,

Seghişte

Săcelu

Luncaviţa

(122), Moigrad (127), Panic (145)

Gheorghe

Mărgineanu-Cârstoiu,

(31), Isaccea (93),

Jiu (34), Ciocadia (48),

Mănucu Adameşteanu,

Mărgărit,

Bucşani

(106)

(131 ), Plosca (153),
(215)
(189)
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- Dâmboviţa (220)

(115),

Năvodari

(132),
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Muşeţeanu, Crişan

Istria (96)

Neagu, Marian

Gălăţui

Negru, Mircea

Mogoşoaia

Nemeth, Eduard

Vărădia

Nemeti, Janos

Acâş

(67),

Grădiştea

(78),

Măriuţa

(115)

(125)

(222)

(2), Carei (37),

Călineşti Oaş

(39),

Căuaş

(41 ), Moftinu Mic (123),

Pişcolţ

(151)
Nica, Marin

Cârcea (44)

Nicodei, Aurel

Bordeşti

(26),

Nicolae, Constantin

Hârşova

(83)

Niculică,

Feteşti

(64), Siret (191)

Lăceni

(103), Plosca (153),

Oanţă,

Bogdan Petru

Sorin

Focşani

Garvăn

Olariu, Cristian

Adamclisi (3),

Olteanu, Gheorghe

Târgovişte

(203),

Gherghiţa

(71 ),

Olteanu,

Ştefan

Adamclisi (3),

Oţa,

Silviu Ion

Caraşova

Palincaş,

Nona

Popeşti

(36), Giurgeni (74)

(158)

Panait, I. Panait

Bucureşti

Panaite, Adriana

Adamclisi (3), Istria (96)

Stănică

Pandrea,

(204), Văleni - Dâmboviţa (220)

(36)

Capidava (35)

Liana Loredana

Târgovişte

Caraşova

Opriş,

(33)

Grădiştea

(78), Pietrosu (150)
Constanţa

Papuc, Gheorghe

Adamclisi (3),

Paraschiv, Dorei

Mihai Bravu (120), Ostrov (140),

Parnic, Valentin

Bucşani

Pascu Hurezan, George

Cladova (50), Pâncota (147)

Pascu, Ioan F.

Saschiz (177 bis), Saschiz (178),

Paşca,

Ovidiu (143)

Cecilia

Paul, Iuliu

Paveleţ,

Eugen

Pătraşcu,
Păun,

Ioan

Adrian

Păunescu,
Peneş,

(31),

Gălăţui

(51 ), Ovidiu (143)

(67),

Poşta

Grădiştea

(159)

(78),

Hârşova

Sighişoara

(82),

Măriuţa

(115)

(188), Turda (212)

Limba (107)

Romică

Pavel,

- Dâmboviţa (220)

(66)

(227)

Suceagu (195)

Oţa,

Văleni

Vlădeni

Opreanu, Coriolan
Ioan C.

(65)

Anca

Marinela

Pescaru, Adriana

Balşa,

Galbina, Mada (15), Lapoş (100), Ohaba Ponor (136), Prihodişte (160)

Grădiştea

Măriuţa

(115)

Zimnicea (232)
Iedera (90)
Giurgeni (74)
Băneşti
Balşa,

(16), Vadu

Săpat

(217), Vadu

Săpat

(218)

Galbina, Mada (15), Deva (59), Geoagiu (70),

Prihodişte

Pescaru, Eugen

(78),

(160), Strei (193)

Deva (59), Geoagiu (70)
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Mic (135),
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Veţel

Petculescu, Liviu

Cioroiul Nou (49),

Petolescu, Constantin C.

Câmpulung (42)

Petrescu, Sorin Marius

Bogâltin (24), laz (89)

Petrov, Gheorghe

Geoagiu (69), Livezile (109), Turda (212)

Pinter, Zeno Karl

Cenade (46),
(172),

Sibişel

Cucuiş

Sarmizegetusa (177)

Pop, Dan

Lăpuşel

Pop, Horea

Halmăşd

Speranţa

Orăştie

(55), Mada (112),

(139), Râu de Mori (169),

(104), Lăpuşel (105)
(79), Panic (145),

Şimleu

Silvaniei (199)

Răchita

(163),

Moftinu Mic (123)

Popa, Cristian I.

Balşa,

Popa, Traian

Bucşani

Popescu, Cristina

Covasna (53), Jigodin

Popovici, Dragomir

Borduşani

Predoi, Veronica

Balaci (14), Vaslui (219)

Pretase, Dumitru

Cristeşti

Purece, Silviu

Hunedoara (85), Miercurea Sibiului (118),

Radu, Valentin

Borduşani

Galbina, Mada (15),

Mogoşeşti

(31), Giurgiu (75),
Băi

Hârşova

(27),

Dalboşeţ

(54),

(185)

(124)

(97)

(82), Poduri (156)

(56),

Bucşani

(27),

Sibişeni

llişua

(92)
Munţii

(31 ), Isaccea (93),

Poiana

Luncaviţa

Ruscă

(110),

(129)

Năvodari

Poduri (156)
Randoin, Bernard

Hârşova

Rădean,

Sarmizegetusa (177),

Virginia

(82)
Veţel

Rico, Christian

Roşia Montană

Ridiche, Florin

Cârcea (44), Plosca (153)

Rişcuţa,

Balşa,

Nicolae Cătălin

(224)

(173)

Galbina, Mada (15), Deva (59),

Rodean, Nicolae

Miercurea Sibiului (119)

Roman, Cristian

Hunedoara (85) Hunedoara (86),

Rotea, Mihai

Şoimeni

Ruscu, Dan

Războieni

(165)

Ruscu, Ligia

Războieni

(165)

Rustoiu, Gabriel

Iernut (91)

Rusu, Adrian Andrei

Densuş

(57), Oradea (137),

Rusu, Cosmin

Bonţida

(25),

Rusu..Solindeţ,

Roşcani

(184)

Piso, Ioan

Pop,

(224)

Viorica

Prihodişte

Munţii

Poiana

(200)

Moşna

Râşnov

(128)

Alba Iulia (5), Alba Iulia (8)

Safta, Elvira

Epureni (62)

Sandu Cuculea, Vasilica

Bucureşti

Sârbu, Dorin

Năeni

Săsăran, Luminiţa

Tureni (213)

Schuster, Cristian

Mogoşeşti

(33)

(131), Pietroasele (149)

(124)
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(160), Strei (193)

Ruscă

(129)

(132),
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Paul
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Geoagiu (69), Livezile (109)

Sfrengeu, Florin

Biharia (22), Cefa (45)

Simina, Marcel Nicolae

Alba Iulia (8),

Gavrilă

Simion,

Niculiţel

Sebeş

(182)

(133)

Simion, Mihaela

Veţel

Sion, Gheorghe

Suceava (196), Vaslui (219)

Sîrbu, Valeriu

Covasna (53),

Sorloaica, Nicoleta

Poduri (156)

Spânu, Daniel

Zimnicea (232)

Stanciu, Ioan

Lazuri (101),

Stanciu, Simona

Cefa (45)

Stângă,

Ion

Gârla Mare (68)

Stăicuţ,

Gabriel

Pietrosu (150)

(224)

Siliştea

Lăpuşel

(190)

(104),

Lăpuşel

(105),

Suceveanu, Alexandru

Istria (96)

Suciu, Cosmin

Hunedoara (85), Miercurea Sibiului (118),

Suciu, Liliana

Beclean (19),

Szocs, Peter Levente

Acâş

Ştirbulescu,

Istria (96), Ostrov (140)

Christina

(1),

Tache, Meda

Năeni

Talmaţchi,

Hârşova

Gabriel

Acâş

Tănase,

Dudeştii

Bogdan

Năeni

Terente, Liliana

Poşta

Trâmbaciu,

Ştefan

Zimnicea (232)

Dumitru

Ţentea,
Ţiplic,

Ovidiu

Ioan Marian

Ţuţuianu,

Costin Daniel

Roşcani

(172),

(210)

Câmpulung (43)

·Trohani, George

Ţeicu,

Timişoara

Jurilovca (98), Murighiol (130)

Lăceni

Ecaterina

(209),

(230)

Trick, Steve

Ţânţăreanu,

Timişoara

(159)

Zăgujeni

Topoleanu, Florin

de Munte (77), Lupu (111)

(131), Plosca (153)

lsaiia (95)

Călin

(129)

(2)

Vechi (60),

Tencariu, Adrian Felix

Timoc,

Ruscă

Poiana

(83)

Moigrad (126)

Tănăsescu,

Munţii

(122), Panic (145)

(131), Plosca (153)

Tamba, Dan
Daniela

Grădiştea

Mirşid

(103)

Bal aci (14 ), Dudu (61)
Caraşova

(36)

Sarmizegetusa (177)
Cenade (46),
Augustin (13),

Orăştie

Cucuiş

(139), Râu de Mori (169)
(55), Mada (112),

(184)
Ungurianu, Aurelia

Liveni (108)

Ursachi, Vasile

Brad (29),

Răchiteni

(164), Roman (171)
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Racoş

(161 ),

Sibişel
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Ursu, Emil

Suceava (196)

Ursulescu, Nicolae

lsaiia (95), Târgu Frumos (205)

Vaida, Floarea

Beclean (19)

Vaida, Lucian

Beclean (19), Fântânele (63)

Vasile, Mihai

Nufăru

Vasilescu, Tiberiu

Năeni

Vasiliu, Ioan

Ostrov (142)

Văcaru,

Podu Iloaiei (154),

Silviu

(134), Ostrov (141)

(131), Plosca (153)

Ţuţora

(215)

Văleanu, Mădălin

Podu Iloaiei (154)

Vernescu, Mirela

Siliştea

Vizauer, Iulian

Jurilovca (98), Mihai Bravu (120)

Vlad, Florin

Borduşani

Voinaghi, Marius

Ampoiţa

(11)

Voinea, Valentina

Hârşova

(82),

Volkers, Tineke

Alba Iulia (5)

Wittenberger, Mihai

Deuşu

Zaharia, Pompilia

Dudu (61),

Zahariade, Mihail

Murighiol (130)

Zimmermann, Konrad

Istria (96)

Zirra, Vlad V.

Bâzdâna (17)

(190)

(27),

Bucşani

Năvodari

(31),

Hârşova

(82)

(132)

(58)
Lăceni

(103), Vităneşti (226)
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Lista şantierelor arheologice - sistematice şi de salvare - neautorizate
din campania 2000 1

1.

Acâş 2 ,

corn. Acâş, jud. Satu Mare, punct: Râtul lui Vereş
perioada de desfăşurare: 2000 (salvare)
cod RAN: 136722.03
Colectiv: Nemeti Janos - responsabil (MM Carei), Sz6cs Peter Levente, Gindele Robert (MJ Satu Mare)

2.

Alba Iulia, jud. Alba, punct: Baziul Olimpic (bordura estică a terasei a
doua a Mureşului) [Apulum 2]
perioada: 6 - 22 noiembrie 2000 (salvare)
cod RAN: 1026.07
Colectiv: Mihai Blăjan (MNUAI)

3.

Mare, corn. Almaşu Mare, jud. Alba, punct: Cheile Cibului · Picui,
·La cruce
perioada de desfăşurare: noiembrie 2000 (salvare)
cod RAN: 2318.xxx
Colectiv: Horia Ciugudean, Constantin Inel, Adrian Gligor (MNUAI)

Almaşu

Peştera

cu trei guri, La

Bisericuţă,

Almaş

4.

Borşeni, corn. Războieni, jud. Neamţ, punct: Bulgărie
perioada de desfăşurare: 2000 (sistematică)
cod RAN: 123987.01
Colectiv: Ioan Mitrea, Elena Ciubotaru, Gheorghe Dumitroaia (CMJ

Neamţ)

5.

Bucureşti, punct: Biserica Cărămidarii de Jos · Sf. Triton
perioada de desfăşurare: 2000 (restaurare)
cod RAN: 179178.01
Colectiv: Gheorghe Mănucu Adameşteanu (MMB)

6.

Cenade, corn. Cenade, jud. Alba, punct: Biserica fortificată
perioada de desfăşurare: martie, august 2000 (restaurare)
cod RAN: 3770.01
Colectiv: Zeno Karl Pinter - responsabil, Ioan Marian Ţiplic (ULB Sibiu); Maria Crângaci (ICSU Sibiu)

7.

Ciocadia, corn. Bengeşti · Ciocadia, jud. Gorj, punct: Codrişoare
perioada de desfăşurare: 2000 (salvare)
cod RAN: 78917.01
Colectiv: Vasile Marinoiu - responsabil, Dumitru Hortopan (MJ Gorj)

8.

Cladova, corn. Păuliş, jud. Arad, punct: Dealul Carierei
perioada de desfăşurare: 9 - 20 octombrie 2000 (sistematică)
cod RAN: 11566.01
Colectiv: Vasile Boroneanţ (MMB), George Pascu Hurezan, Peter Hugel (CM Arad)

9.

Cristeşti,

corn. Cristeşti, jud. Mureş, punct: Hosuba
perioada de desfăşurare: 4 - 18 septembrie 2000 (sistematică)

1
Aceste date au fost obţinute confruntându-se lista rapoartelor arheologice de cercetare trimise în perioada 20.01.2001 - 30.03.2001
Serviciului Arheologie pentru volumul "Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000" cu lista şantierelor
arheologice - sistematice şi de salvare - autorizate pentru campania 2000.
2 În anul 2000 a fost emisă autorizaţia de săpătură de salvare nr. 13 I 2000, pentru situl arheologic Acâş, corn. Acâş, jud. Satu
Mare, punct. Biserica reformată, cod RAN: 136722.02, perioada de desfăşurare 15 - 30 iulie 2000.
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cod RAN: 114364.02
Colectiv: Dumitru Protase - responsabil, Nicoleta Man - responsabil de sector (MJ

Mureş)

10.

Deuşu, corn. Chinteni, jud. Cluj, punct: Apreşu de Jos· Ferma lui Americanu'
perioada de desfăşurare: 2000 (sistematică)
cod RAN: 57001.01
Colectiv: Mihai Wittenberger (MNIT Cluj)

11.

Focşani,

jud. Vrancea, punct: Biserica „Sf. Gheorghe" (Biserica Armenească)
perioada de desfăşurare: posibil 2000 {1999) (restaurare)
cod RAN: 174753.02
Colectiv: Aurel Nicodei (Muzeul Vrancei)

12. Giorocuta, corn. Supur, jud. Satu Mare, punct: Bondău
perioada de desfăşurare: 2000 (salvare)
cod RAN: 138958.01
Colectiv: Robert Gindele - responsabil (MJ Satu Mare)
13. Halmeu, corn. Halmeu, jud. Satu Mare, punct: Vamă
perioada de desfăşurare: noiembrie 2000 (salvare)
cod RAN: 137773.01
Colectiv: Ciprian Astaloş, Liviu Marta (MJ Satu Mare)
14. Hunedoara, jud. Hunedoara, punct: Grădină Castelului
perioada de desfăşurare: 2000 (sistematică)
cod RAN: 86829.02
Colectiv: Colectiv: Sabin Adrian Luca - responsabil, Silviu Purece (ULB Sibiu); Cristian Roman, Nicolae Cerişer
(MCC Hunedoara); Diaconescu Dragoş, Cosmin Suciu (Colegiul Naţional Pedagogic "Andrei Şaguna" Sibiu)
15. Hunedoara, jud. Hunedoara, punct: Castelul
perioada de desfăşurare: 2000 (sistematică)
cod RAN: 86829.03
Colectiv: Cristian Roman (MCC Hunedoara)

Corvineştilor

16. Marin, corn. Crasna, jud. Sălaj, punct: Lab
perioada de desfăşurare: 2000 (sistematică)
cod RAN: 140654.01
Colectiv: Dan Băcueţ- Crişan - responsabil (MJIA Zalău)
17.

Mănăstireni,

corn.

Frânceşti,

jud. Vâlcea, punct: Mănăstirea Dintr-un Lemn
1999 (? 2000) (restaurare)

perioada de desfăşurare:
cod RAN: 169903.01
Colectiv: Emil Lupu (ABRAL ARTPRODUCT S.R.L.)

18. Mihai Bravu, corn. Mihai Bravu, jud. Tulcea, punct: Taşlâk, Movile, La
perioada de desfăşurare: 2000 (salvare)
cod RAN: 160840.03, 160840.06, 160840.07
Colectiv: Cristian Micu, Dorei Paraschiv, Iulian Vizauer (ICEM Tulcea)
19.

Niculiţel, corn. Niculiţel, jud. Tulcea, punct: Cornet
perioada de desfăşurare: iulie - august 2000 (sistematică)
cod RAN: 161044.08
Colectiv: Gavrilă Simion (ICEM Tulcea)
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20. Panduru 3, corn. Baia, jud. Tulcea, punct: ?
perioada de desfăşurare: 2000 (salvare ?)
cod RAN: 159838.01
Colectiv:?
21.

Pâclişa, mun. Alba Iulia, jud. Alba, punct: La Izvoare
perioada de desfăşurare: noiembrie 2000 (salvare)
cod RAN: 1062.01
Colectiv: Horia Ciugudean, Aurel Dragotă (MNUAI}

22.

Poşta, corn. Frecăţei, jud. Tulcea, punct: Cotul Celicului
perioada de desfăşurare: aprilie - august 2000 (salvare)
cod RAN: 160412.08
Colectiv: Dorei Paraschiv, Liliana Terente (ICEM Tulcea)

23.

Răchita,

24.

Răchiteni 4 , corn. Mirceşti, jud. laşi, punct: Cimitirul vechi
perioada de desfăşurare: 2000
cod RAN: 97857.01
Colectiv: Domniţa Hordilă - responsabil, Vasile Ursachi (Ml Roman - CMJ

25.

corn. Săsciori, jud. Alba, punct: Vârful Zăpezii
perioada de desfăşurare: vara 2000 (sondaj arheologic)
cod RAN: 7160.01
Colectiv: Ioan Andriţoiu, Cristian Ioan Popa (Univ. Alba Iulia)

Neamţ)

Sebeş, jud. Alba, punct: str. I. L. Caragiale, nr. 12
perioada de desfăşurare: primăvara 2000
cod RAN: 1883.04
Colectiv: Nicolae Marcel Simina (MM Sebeş)

26. Seghişte, corn. Lunca, jud. Bihor, punct: În cimitir
perioada de desfăşurare: 1 - 12 august 2000
cod RAN: 29984.01
Colectiv: Doru Marta - responsabil (MTC Oradea), Liviu Borcea (Univ. Oradea)
27.

28.

Sibişel, corn. Beriu, jud. Hunedoara, punct: Bordu
perioada de desfăşurare: 2000 (sistematică)
cod RAN: 88341.01
Colectiv: Zeno Karl Pinter (ULB Sibiu), Mihai Căstăian, Costin Daniel

Ţuţuianu

(MCDR Deva)

Sibişeni 5 ,

corn. Vinţu de Jos, jud. Alba, punct: Deasupra satului
perioada de desfăşurare: 2000
cod RAN: 8835.01
Colectiv: Ioan Andriţoiu, Cristian Ioan Popa (Univ. Alba Iulia)

Pentru acest şantier arheologic a fost trimis pentru volumul "Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000" doar
un raport arheozoologic elaborat de către Dragoş Moise (MNIR - CNCP).
4 S-ar putea să fie o confuzie cu şantierul arheologic Răchitani - Adjudeni, corn. Tămăşeni, jud. Neamţ, punct: Malul Siretului, cod
RAN: 124652.01, care a primit autorizaţia de săpătură arheologică sistematică nr. 20 I 2000. Confuzia poate proveni din lipsa
datelor de identificare şi localizare trimise pentru Planul Annual de Cercetare Arheologică de către Complexul Muzeal Judeţean
Neamţ pentru Planul anual de cercetare arheologică - 2000 (Nr. înreg. SA I 64 I 2000). în ambele cazuri responsabilul a fost Domniţa
3

Hordilă.

s Satul Sibişeni este desfiinţat, fiind înglobat actualmente satului
arheologic al judetului Alba, 1995, p. 207, nr. 213 I 3b.

Vinţu
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de Jos, corn.

Vinţu

de Jos, jud. Alba. Vezi Repertoriul
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29. Strei 6, or. Călan, jud. Hunedoara, punct: Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
perioada de desfăşurare: 2000 (?) (restaurare I sistematică)
cod RAN: 87530.02
Colectiv: Adriana Pescaru - responsabil, Nicolae Cătălin Rişcuţa, Iosif Vasile Ferencz (MCDR Deva)
29. Teregova, corn. Teregova, jud. Caraş Severin, punct: "La luncă" sau "La Hideg"
perioada de desfăşurare: 2000 (sistematică)
cod RAN: 54289.01
Colectiv: Adrian Ardeţ - responsabil (MJERG Caransebeş), Lucia Carmen Ardeţ (Liceul "Traian Doda"
responsabil sector)
30.

Caransebeş,

Timişoara,

jud. Timiş, punct: Pădurea Verde· Muzeul Satului Bănăţean, str. Aleea CFR nr. 1
perioada de desfăşurare: 2000 (salvare)
cod RAN: 155252.04
Colectiv: Florin Medeleţ- responsabil (IRT filiala Banat), Daniela Tănase (MB Timişoara)

31. Turia, corn. Turia, jud. Covasna, punct: Băile Balvanyos - Cetatea Balvanyos
perioada de desfăşurare: 2000 (sistematică ?)
cod RAN: 64880.02
Colectiv: Bordi Zsigmond L6rand (MNS Sf. Gheorghe)
32. Vaslui, jud. Vaslui, punct: Curţile Domneşti
perioada: 2000 (sistematică I restaurare)
cod RAN: 161954.01
Colectiv: Costică Asăvoaie - responsabil (IA laşi), Mircea D. Matei (UV Târgovişte), Gheorghe Sion (CPPCN),
Laurenţiu Chiriac (MJ Vaslui), Veronica Predoi (MJ Teleorman), Vitalie Josanu - student (UAIC, FI)

Acest şantier arheologic a fost vizitat de
mai, 2000.

6

către participanţii

la a XXXIV-a Sesiune
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anuală

de rapoarte arheologice, Deva, 24 - 28

